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Name / Imię i nazwisko 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

School / Szkoła 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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Chcę znać te języki

Uczę się tych języków

W domu mówię po ______________ .
Z moją rodziną i przyjaciółmi czasami rozmawiam po ______________ .

Język angielski
Język niemiecki

Język francuski

Język rosyjski

Język włoski

Język hiszpański

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski
Język rosyjski

Język włoski
Język hiszpański
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Tabela postępów

Data Przykłady tego, co już potrafi ę powiedzieć

 



Moduł 0
Rozdział 0
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Uzupełnij tę stronę przed rozpoczęciem nauki.
Zaznacz (✔) rzeczy, które potrafi sz 
powiedzieć w języku angielskim. 

Potrafi ę zapytać o podstawowe informacje 
o drugiej osobie.

Potrafi ę podać podstawowe informacje 
o sobie.

Potrafi ę podać godzinę, dzień tygodnia, datę. 

Potrafi ę opisać wygląd danej osoby. 

Potrafi ę opowiedzieć o swojej rodzinie. 

Potrafi ę opowiedzieć o tym, jak spędzam 
czas wolny.

Potrafi ę rozmawiać o przedmiotach szkolnych. 

Potrafi ę opisać pokój. 

Potrafi ę opisać swój typowy dzień. 

Potrafi ę opisać czynności wykonywane przez ludzi. 
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Listening – Słuchanie

Moduł Potrafi ę zrozumieć Ja Mój 
nauczyciel *

1

• opis charakteru osoby
She is patient and helpful. A1

• przyzwolenia i zakazy
Stop it! You mustn’t do that! 
They don’t let me go shopping on my own.

A2

• rozmowę o cenie produktu
How much is this? It’s seven pounds fi fty. A1

2

• rozmowę o planach na weekend
What are we going to do at the weekend? A2

• osobę mówiącą o sposobie obchodzenia święta
There’s going to be a big fi reworks display. A2

• rozmowę o sposobach ochraniania środowiska
I’ll cycle to school. I won’t come in the car. A2

3

• rozmowę o sławnym sportowcu
He is a racing driver. A2

• różne typy programów telewizyjnych
Good evening. Today’s main story is... A2

• ludzi wyrażających opinie o fi lmach
The special effects were brilliant. A2

4

• wskazówki jak dojść do danego miejsca
Walk along the path. A2

• opis odkrycia
The ship was very near the beach. It was just three 
metres away.

A2

5

• prostą historyjkę o Halloween
... there was a fi re one Halloween and ... A2

• prostą historyjkę o wstydliwym wydarzeniu
I was having a tooth out at the dentist’s. Suddenly I felt 
a sharp pain ...

A2

• rozmowę o słynnym muzyku rapowym
What’s his house like? It’s got a karting track. A2 

* Poproś nauczyciela o jego ocenę i porównaj odpowiedzi.

 3 3
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Reading – Czytanie 

Moduł Potrafi ę przeczytać i zrozumieć Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

1

• artykuł o zwierzętach domowych 
She’s loyal and patient. He’s quite naughty. A1

• opis charakteru osoby
What’s he like? He’s clever. A1

• prosty sondaż
How many hours do you sleep? A2

2

• rozmowę o planach
I’m going to go to the carnival as a mermaid. A2

• prosty artykuł o obchodach święta
We’re going to have a big parade. A2

• listę zachowań wspierających ochronę środowiska
We will recycle paper and cans. A2

• broszurę dotyczącą zwiedzania Wielkiej Brytanii
Visit Loch Ness in Scotland. It’s a big lake. A2

3

• quiz o cechach geografi cznych
Is the USA bigger than Canada?
Which is the biggest country in the world?

A2

• artykuł porównujący gwiazdy sportu
He’s fi ve years younger than Jenson Button. A2

• e-mail o wydarzeniach ostatniego weekendu
I walked 25 kilometres at the weekend. A2

• tekst o harcerzach
When they’re 11, boys can join the Scouts. A2

4

• wskazówki jak dojść w dane miejsce
Go along this path. Turn right. A2

• prosty artykuł o zaginionym statku
Last year, Giuseppe Russo went swimming ... A2

• tekst o królach i królowych Anglii
Henry VIII became king at the age of 17. A2

5

• prostą historyjkę o wstydliwym wydarzeniu
We were having a race on our bikes. A2

• artykuł o nastoletnim artyście rapowym
... he’s got a lot of famous friends ... A2

• tekst o różnicach pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami 
Zjednoczonymi
In Britain you drive on the left and in America you drive 
on the right.

A2

 3 3

* Poproś nauczyciela o jego ocenę i porównaj odpowiedzi.
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Speaking – Mówienie

Moduł Potrafi ę Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

1

• zadawać i odpowiadać na pytania o codzienne czynności
Which school does she go to? A2

• zadawać i odpowiadać na pytania o czyjś charakter
What’s your best friend like? He’s loyal. A1

• wymienić różne rodzaje sklepów
There’s a chemist’s in the centre. A2

• opowiadać o zasadach panujących w domu
My parents let me have friends to stay. A2

• pytać o ceny produktów i płacić za nie
How much are those? I’d like two, please. A1

• opisać swój pokój
I like my room. It’s not very big. A2

• mówić o swoim kieszonkowym
I get £3.50 a week. A2

2

• opisać pogodę
It’s cool. It’s cloudy. It’s raining. A2

• zadawać i odpowiadać na pytania o plany
Are you doing anything special at the weekend? A2

• proponować zajęcia
Let’s go swimming. Why don’t we have a picnic? A2

• składać propozycje przy użyciu konstrukcji z ‘will’
I’ll make you a sandwich. A1

• doradzać używając ‘should/shouldn’t’
She should eat a good breakfast. A2

• porównywać przedmioty używając zaimków dzierżawczych
Your jacket’s red. Mine is blue. A1

• formułować decyzje mające na celu ochronę środowiska
I’ll cycle to school next week. A2

 3 3

* Poproś nauczyciela o jego ocenę i porównaj odpowiedzi.
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Speaking – Mówienie

Moduł Potrafi ę Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

3

• zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące gwiazd sportu
Why hasn’t Lewis got a driving licence? Because he’s too 
young.

A2

• opowiadać o poprzednim dniu w szkole
I started school at 8 o’clock. A2

• zadawać i odpowiadać na pytania o oglądanie telewizji
I watched The Simpsons. I didn’t watch the news. Did you 
watch the match?

A2

• zadawać i odpowiadać na pytania o fi lm
Did you like the special effects? A2

4

• opowiadać o świętach i wyjątkowych okazjach
We had a great party. A2

• opowiadać o doświadczeniach z przeszłości
What did you do last weekend? My grandparents took me 
to a football match.

A2

• wyrażać i reagować na prośby
Could I borrow your mobile phone? Yes, of course. A2

• pytać o drogę i udzialać wskazówek
Could you tell me the way to the station? Yes, of course. 
Turn right and go over the bridge.

A2

5

• mówić o czynnościach dziejących się w przeszłości
I was making pancakes. Alex was talking on the phone. A2

• opowiedzieć zabawną historyjkę
Some people were having a picnic in the park. I kicked a ball 
and it went into their lunch.

A2

• zadawać i odpowiadać na pytania o plany
What would you like to do at the weekend? I’d like to go 
camping.

A2

• przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną
Hello, could I speak to Carlo, please? A2

• opisywać umiejętności
I dance well. A2

 3 3

* Poproś nauczyciela o jego ocenę i porównaj odpowiedzi.



9
Macmi l lan Polska 2009

TEMPO 2 COMPANION portfolio

Moduł Potrafi ę Ja Mój 
nauczyciel * Poziom

1

• opisać preferencje danych osób
We like going to the beach. I don’t like dancing. A1

• opisać zakazy i przyzwolenia
We mustn’t forget our sports kit. I don’t let my mum 
and dad read my diary.

A2

• opisać swój pokój
My room is small but I like it. A2

2

• opisać plany
She isn’t having a party. A2

• napisać proste wakacyjne porady
You shouldn’t swim alone. A2

• napisać zdania o akcjach mogących pomóc środowisku
We won’t leave lights on. A2

• napisać broszurę o zwiedzaniu Polski
You’ll probably arrive in... . You can visit the cathedral. A2

3

• napisać zdania porównujące dwie rzeczy
Geography is easier than Science. A2

• opisać swoje najbardziej i najmniej ulubione rzeczy i osoby
... is the nicest person in the world/ ... is the worst singer 
in the world.

A2

• opisać miejsca warte odwiedzenia w mieście
The best place to eat is ... A2

• uzupełnić prosty formularz
Name: Lewis Hamilton, Age: 15 A2

• opisać doświadczenia z przeszłości
Last Saturday afternoon I was in town and ... A2

• napisać recenzję fi lmu lub programu telewizyjnego
Last week, I saw ‘King Arthur’. It was wonderful. A2

4

• opisać ilość rzeczy, które posiadam
I’ve got lots of CDs. I haven’t got many cassettes. A2

• opisać ilości posiłków
I eat plenty of fruit. I don’t drink much tea. A2

• opisać wyjątkowy dzień
I had a brilliant day on my birthday. A2

• wskazówki jak dojść w dane miejsce
Go along Clarence Street and turn right. A2

• napisać wymyśloną historyjkę z przeszłości
Last year I was on holiday and I found a necklace in 
the sea.

A2

Writing – Pisanie
 3 3

* Poproś nauczyciela o jego ocenę i porównaj odpowiedzi.
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słowniczek
Opisywanie wyglądu
black /blæk/ czarny

blonde /blɒnd/ blond

brown /braʊn/ brązowy

dark (hair/colour) /dɑːk/ ciemny (włosy/kolor)

fair (hair) /feə(r)/ jasne (włosy)

grey /greɪ/ szary

light (colour) /laɪt/ jasny (kolor)

long /lɒŋ/ długi

of medium height /əv miːdɪəm 
'
haɪt/ średniego wzrostu

of medium length /əv miːdɪəm 
'
leŋθ/ średniej długości

red /red/ czerwony

reddish-brown /redɪʃ 
'
braʊn/ czerwono-brązowy

short /ʃɔːt/ krótki / niski

tall /tɔːl/ wysoki

white /waɪt/ biały

Opisywanie charakteru
annoying /ə'nɔɪɪŋ/ denerwujący

clever /'klevə(r)/ mądry, bystry

funny /'fʌni/ zabawny

generous /'ʤenərəs/ chojny

helpful /'helpfʊl/ pomocny

kind /kaɪnd/ uprzejmy, miły

loyal /'lɔɪəl/ lojalny

naughty /'nɔːti/ niegrzeczny

patient /'peɪʃənt/ cierpliwy

shy /ʃaɪ/ nieśmiały

sporty /'spɔːti/ wysportowany

strict /strɪkt/ surowy
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zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
What is (she) like? Jaka (ona) jest?

What does (she) like? Co (ona) lubi?

It’s time for bed. Czas do łóżka.

It’s not fair! To niesprawiedliwe / nie w porządku!

Stop it! Przestań / przestańcie!

It’s only (a toy spider). To tylko (pająk – zabawka).

Anyway, it’s fun. Tak czy inaczej, to fajne.

Not for (me). Sorry. Nie dla (mnie). Przykro mi.

zeszyt ćwiczeń instrukcje
You mustn’t do that!

1 Rozwiąż krzyżówkę używając słów z ramki i wskazówek znajdujących się poniżej.

2 Przeczytaj opis i wpisz imiona dziewcząt w odpowiednich miejscach.

3 Uzupełnij dialog słowami z ramki.

4 Wybierz poprawną formę czasownika.

5 Na podstawie podpowiedzi ułóż pary zdań w czasie Present simple.

6 Na podstawie podpowiedzi ułóż pytania w czasie Present simple. Następnie dopasuj odpowiedzi do pytań.

7 Uzupełnij dialog poprawnymi formami podanych czasowników w czasie Present simple.

8 Uzupełnij pytania w czasie Present simple właściwymi słowami z ramki. Następnie odpowiedz na pytania.

9 Uzupełnij dialog poprawnymi formami podanych czasowników.

10 Napisz pytania używając What’s ... like? Następnie uzupełnij odpowiedzi, sugerując się obrazkami i używając 
słów z ramki.

Skills development

1 Przeczytaj wypracowanie Josie. Gdzie w tekście powinny znaleźć się poniższe zdania?

2 Przeczytaj tekst ponownie i przetłumacz podane słowa. Jeżeli ich nie znasz, postaraj się zgadnąć,  
a następnie sprawdź w słowniku lub zapytaj nauczyciela.

3 Pisanie w języku angielskim jest łatwiejsze, jeżeli używasz słów i struktur, które już znasz. Można pisać  
w interesujący sposób nawet prostym językiem, podając takie przykłady jak te poniżej.

4 Napisz o swojej rodzinie. Napisz jeden akapit o każdej osobie. Zacznij w podany sposób.

Talk time

1 Wpisz podane wyrażenia we właściwych dymkach.

Let’s check

1 Uzupełnij każde zdanie właściwym słowem z ramki.

2 Wybierz właściwe słowo, by opisać każdą z osób.

3 Wybierz właściwe słowo.

4 Popraw błędy w podkreślonych wyrazach.

5 Ułóż słowa w kolejności.
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Forma twierdząca
I must go.
You must go.
She/He/It must go.
We must go.
You must go.
They must go.

Forma przecząca
Forma pełna
 I must not be late.
You must not be late.
She/He/It must not be late.
We must not be late.
You must not be late.
They must not be late.

Forma przecząca
Forma skrócona
I mustn’t be late.
You mustn’t be late.
She/He/It mustn’t be late.
We mustn’t be late.
You mustn’t be late.
They mustn’t be late.

Pytanie
Must I go?
Must you go?
Must she/he/it go?
Must we go?
Must you go?
Must they go?

Krótka odpowiedź 
Twierdząca
Yes, I must.
Yes, you must.
Yes, she/he/it must.
Yes, we must.
Yes, you must.
Yes, they must.

Krótka odpowiedź 
Przecząca
No, I mustn’t.
No, you mustn’t.
No, she/he/it mustn’t.
No, we mustn’t.
No, you mustn’t.
No, they mustn’t.

Pytanie ze słowem 
pytajnym
When must I be there?
Where must you go?
What must he/she do?
Why must we stop?
How must we do it?
Who must you see?
How long must they stay?

must / mustn’t

•   Must używamy, by wyrazić, że coś 
jest konieczne, np.:

 You must go to bed now. It’s very late.
  We must get up early tomorrow.  

Our train is at six in the morning.
•   Must not lub mustn’t używamy,  

by wyrazić, że coś jest zakazane  
lub niewłaściwe, np.:

  You mustn’t swim in that lake. It’s very 
dangerous. We mustn’t make a noise. 
My little brother is in bed.

•   Po must stawiamy podstawową formę 
czasownika – bezokolicznik bez ‘to’, 
np.:

 You must bring lunch tomorrow.
  NIE: You must to bring lunch 

tomorrow.
•   Istnieje tylko jedna forma czasownika 

dla wszystkich osób w liczbie 
pojedynczej i mnogiej.

•   W pytaniach odwracamy kolejność 
podmiotu i czasownika, np.:

  Must I do all the exercises on this 
page?

 What time must we meet?
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Forma twierdząca
I/You/We/They start at nine o’clock.
He/She/It starts at nine o’clock.

Forma przecząca
I/You/We/They don’t start at nine o’clock.
He/She/It doesn’t start at nine o’clock.

Pytanie
Do I/you/we/they finish at four?
Does he/she/it finish at four?

Krótka odpowiedź 
Twierdząca
Yes, I/you/we/they do.
Yes, he/she/it does.

Krótka odpowiedź 
Przecząca
No, I/you/we/they don’t.
No, he/she/it doesn’t.

Pytanie ze słowem pytajnym
What time do I start?
When do you finish?
Where does she live?
Why do we study History?
How do they get to school?

I like getting letters.
She liked playing tennis.
You don’t like writing letters.
He doesn’t like getting up early.
Does she like cooking?
Do they like singing?
What does she like doing in her free time?
Where do they like going on holiday?

What’s Andy like? He’s nice but he’s a bit quiet.
What are your grandparents like? They’re really funny. They talk all the time!
What’s the weather like in Ireland? It rains a lot.
What’s your room like? It’s blue and white and it’s got a view of the sea.

Czas Present simple – powtórzenie

like + forma –ing

be like

•   Czasu Present simple używamy,  
by mówić o tym, co lubimy, a czego 
nie lubimy. Używamy go również  
do opisywania stałych sytuacji, 
zjawisk, które się nie zmieniają  
i przyzwyczajeń.

•   W tym czasie czasownik ma 
identyczną formę dla wszystkich  
osób poza trzecią osobą liczby 
pojedynczej.

•   Forma twierdząca trzeciej osoby 
liczby pojedynczej zawsze ma 
końcówkę s, np.:

 He lives in my street. 
 She goes to my school.
•   Pamiętaj: końcówkę es dodajemy  

do czasowników kończących się  
na o, ss, ch, sh, np. go/goes, kiss/
kisses, watch/watches, push/pushes. 
W czasownikach kończących się  
na y, zmieniamy y na ies, np.: cry/
cries, try/tries. ALE: play/plays, buy/
buys, say/says.

•  Pytanie What is/are ... like? zadajemy, 
gdy chcemy otrzymać opis rzeczy, 
zwierzęcia lub osoby, np. What’s your 
new house like? What are your 
teachers like?

•  Słowa like nie używamy w 
odpowiedzi, np. What’s your new 
house like? It’s got a big garden and  
I can see the sea from my room.

•  Po czasowniku like często występuje 
forma z –ing (np. I like swimming.  
Do you like sitting in the sun?  
They don’t like talking on the phone).

•  Tworząc formę –ing, trzeba pamiętać 
o zmianach w pisowni: 
– w czasownikach kończących się  
na jedno e, opuszczamy e  
i dodajemy –ing, np. ride-riding,  
write-writing. 
– w czasownikach jednosylabowych 
kończących się na jedną samogłoskę 
i jedną spółgłoskę (NIE w lub y), 
podwajamy ostatnią spółgłoskę  
i dodajemy –ing, np.  
run-running, sit-sitting,  
swim-swimming, get-getting.
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TEMPO 2 COMPANION ćwiczenia sprawdzające

Słownictwo – opisywanie wyglądu i charakteru

1. Wybierz właściwe słowo.

1. Sally is / has got blue eyes and blonde hair.

2. My sister is of / for medium height and she has got short dark / light hair. 

3. He is rather long / tall and he’s got brown hair and dark eyes.

4. My best friend has got green eyes and light / fair brown hair.
5

2. Uzupełnij zdania przymiotnikami opisujacymi charakter.

5. Harry is a really good student, he gets good grades and passes all tests. He’s really 

...................... .

6. Sara is rather ..................... . She doesn’t talk a lot to people.

7. All my friends are really .................... – I can always count on them.

8. My maths teacher is very ...................... . She gives us a lot of homework and always checks  

if we did it, and our maths tests are really difficult.

9. My brother is very ...................... . He tells lots of jokes and he always makes me laugh.
5

Gramatyka – must/mustn’t

1. Wybierz właściwe słowo.

1. Sally is / has got blue eyes and blonde hair.

2. My sister is of / for medium height and she has got short dark / light hair. 

3. He is rather long / tall and he’s got brown hair and dark eyes.

4. My best friend has got green eyes and light / fair brown hair.
5

2. Uzupełnij zdania przymiotnikami opisujacymi charakter.

5. Harry is a really good student, he gets good grades and passes all tests. He’s really 

...................... .

6. Sara is rather ..................... . She doesn’t talk a lot to people.

7. All my friends are really .................... – I can always count on them.

8. My maths teacher is very ...................... . She gives us a lot of homework and always checks  

if we did it, and our maths tests are really difficult.

9. My brother is very ...................... . He tells lots of jokes and he always makes me laugh.
5
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TEMPO 2 COMPANION ćwiczenia sprawdzające

Gramatyka – must/mustn’t

3. Uzupełnij zdania. Użyj must/mustn’t i wyrażeń z ramki.

take photos       go out       forget       leave home       do my homework

10. It’s very late. You .................................. alone.

11. My mother always tells me I ................................ first, before I can play the comuter.

12. I ............................... at 6.40am every day to get to school on time.

13. Hide that camera! You .................................. in this museum, it’s forbidden!

14. I ................................ to bring Patty the book she wants to read.
5

Gramatyka – Present simple 

4.  Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach czasownikami w czasie Present simple.

15. My father ..................... me to school every day. (take)

16. My brother and I always ........................ about what we want to watch on TV. (fight)

17. She ............................... apples. She prefers pears. (like)

18. ................. they .................... to come with us? (come)

19. My dogs ........................... normal food. They have their own dog food. (eat)
5

20



16
Macmi l lan Polska 2009

Moduł 1
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TEMPO 2 COMPANION słowniczek

słowniczek
Rodzaje sklepów

bakery /'beɪkəri/ piekarnia

bookshop /'bʊkʃɒp/ księgarnia

butcher’s /'bʊtʃəz/ sklep mięsny

café /'kæfeɪ/ kawiarnia

cheese shop /'tʃiːz ʃɒp/ sklep z serami

chemist’s /'kemɪsts/ apteka

cinema /'sɪnəmə/ kino

clothes shop /'kləʊðz ʃɒp/ sklep z ubraniami

delicatessen /delɪkə'tesn/ delikatesy

department store /dɪ'pɑːtment stɔː(r)/ dom towarowy

fishmonger’s /'fɪʃmʌŋgə(r)/ sklep rybny

fruit and vegetable shop /fruːt ən 
'
veʤtəbl ʃɒp/ warzywniak

hairdresser’s /'heədresəz/ fryzjer

jeweller’s /'ʤʊələz/ jubiler

music store /'mjuːzɪk stɔː(r)/ sklep muzyczny

newsagent’s /'njuːzeɪʤənts/ kiosk

shoe shop /'ʃuː ʃɒp/ sklep obuwniczy

sports shop /'spɔːts ʃɒp/ sklep z akcesoriami sportowymi

supermarket /'suːpəmɑːkɪt/ supermarket

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
Can I help you? W czym mogę pomóc?

How much is/are...? Ile kosztuje to / kosztują te ...?

I’d like ... please. Chciał(a)bym prosić ...

That’s (£1.99), please. To będzie (£1.99).

Thanks. Dziękuję.

Here’s your change. Oto reszta.
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zeszyt ćwiczeń instrukcje
Mum doesn’t let me do anything

1 Jak nazywają się te sklepy? Wpisz litery we właściwej kolejności.

2 Uzupełnij dialog słowami z ramki.

3 Wybierz właściwe słowa. Uzupełnij zdania.

4 Przeczytaj co mówi mama Adama, a następnie napisz, co mówi Adam.

5 Przepisz zdania jak w przykładzie.

6 Napisz pytania w czasie Present simple używając czasownika let.

7 Dave nie spełnia się w roli opiekunki do dzieci. Wykorzystując wskazówki napisz jego pytania i sugestie  
przy użyciu Would you like...?

8 Uzupełnij dialog używając would ... like lub I’d like.

9 Przeczytaj listę i napisz pytania używając How much is/are ...?

10 Uzupełnij pytania, używając How many...

11 Uzupełnij pytania używając How much i słów z ramki.

12 Wybierz właściwe słowo.

13 Uzupełnij luki słowami much lub many.

Culture spot

1 Przeczytaj tekst napisany przez Richarda i odpowiedz na pytania.

2 Przeczytaj tekst napisany przez Marię i wstaw T (true), jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F (false), jeżeli jest 
fałszywe.

3 Postaraj się zgadnąć, co oznaczają podane słowa. Następnie sprawdź w słowniku.

4 Napisz o swoim kieszonkowym. Uzupełnij zdania i usuń wszelkie niepotrzebne wyrazy.

Let’s read

1 Przeczytaj co mówią Jack i Georgia i uzupełnij tabelę.

Let’s check

1 Dopasuj produkty do typów sklepów.

2 Wybierz właściwe słowo.

3 Popraw błędy w podkreślonych słowach.

4 Wybierz właściwe słowo.

Extra!

1 Uzupełnij dialog kwestiami, które wypowiada osoba A.

2 Napisz list do korespondencyjnego kolegi. W liście odpowiedz na podane pytania oraz zapytaj o wymienione 
kwestie. Podpisz swój list. Napisz pomiędzy 100 a 120 słów.

3 Dopasuj opisy do miejsc. Dwa miejsca zostały podane dodatkowo.

4 Uzupełnij dialogi, wybierając A, B lub C.

5 Uzupełnij zdania o szkolnym dniu Finna, wybierając A, B lub C.



18
Macmi l lan Polska 2009

Moduł 1
Rozdział 2

TEMPO 2 COMPANION gramatyka

zaimki osobowe w funkcji dopełnienia (powtórzenie)

My parents let me choose my clothes.
Our teacher doesn’t let us use a dictionary in tests.
Please let me stay up late tonight, Mum.
Do Jade’s parents let her stay out late?
Do Tony’s parents let him go surfing on his own?
Jo and Dan’s parents don’t let them watch TV on weekdays.

You aren’t listening to me.
Can I play with you?
Do you know him?
I’m giving this CD to her.
Don’t eat it now!
Why are they looking at us?
My parents can take you to the station.
Who are those boys? I often see them at the bus stop.

let + zaimki osobowe w funkcji dopełnienia

•  Używamy let, by mówić o pozwoleniu. 
Słowo to ma to samo znaczenie  
co allow i permit.

  Po let stawiamy podstawową formę 
czasownika – bezokolicznik bez to, np. 
My mum lets me use her computer for 
my homework. NIE: My mum lets me to 
use her computer for my homework.

  W czasie teraźniejszym forma 
przecząca let to don’t let / doesn’t let, 
np. Emily’s parents don’t let her go to 
the city centre on her own.

•  O zaimkach osobowych w funkcji 
dopełnienia uczyliśmy się już w zeszycie 
ćwiczeń Tempo 1, w Rozdziale 8  
(str. 89). Teraz czas na powtórzenie!

•  Zaimki pełniące funkcję dopełnienia 
zawsze pojawiają się w zdaniu po 
czasowniku, np. Do you know her? 
Please answer me. She always gives us 
beautiful presents. 

•  Zaimki te używane są również po 
przyimkach, np. I’m going on holiday 
with her. I don’t want to talk to him.  
I’m making supper for them today.  
Liam doesn’t like playing football with us.

•  Zaimka them używamy, by mówić  
o osobach, zwierzętach i rzeczach  
w liczbie mnogiej, np. I’m staying with 
Sabina and Ally. Do you remember 
them? Where are the hamsters? One of 
them is in the cage and the other is in 
my hand. Those are my letters. Please 
don’t read them.



19
Macmi l lan Polska 2009

Moduł 1
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would like

How much/many + rzeczownik

How much is ...? How much are ...?

I’d like a sandwich, please.
Would you like a drink?
What would you like to drink?
Would you like to come to my house for dinner?
I’d like a lemonade and Ally would like a milkshake.

How much milk do you want in your coffee?
How much money do you get from your parents?
How much tea do you drink every day?
How much time do you spend on your homework?

How many pen-friends have you got?
How many letters do you write a week?
How many sweets are there in the bag?
How many times a week do you go swimming?

How much is the blue jacket?
How much are the black trainers?

•  would like używamy, by wyrażać 
propozycje, zaproszenia, prośby 
i grzeczne odpowiedzi.

•  would like możemy używać  
z rzeczownikami i zaimkami, np. 
Would you like a chocolate? Would 
your friend like one? Po would like 
możemy również użyć bezokolicznika, 
np. Would you like to try one of these 
sweets? Z would like NIE używamy 
formy z –ing, np. Would you like trying 
one of these sweets?

•  would ma taką samą formę  
dla wszystkich osób.

•  Skróconej formy I’d używamy zwykle 
wyrażając prośby, np. I’d like two 
chocolate ice creams, please.

•  Nie używamy skróconej formy ‘d  
w pytaniach, np. What would you like 
to do tomorrow? NIE: What’d you like 
to do tomorrow?

•  How much i How many używamy,  
by pytać o ilość.

•  How much używamy z rzeczownikami 
niepoliczalnymi, takimi jak money, 
time, cheese, np. How much money 
does he spend on clothes?  
How much time have we got?  
How much cheese do you want on 
your spaghetti?

•  How many używamy z rzeczownikami 
policzalnymi, takimi jak pens, sweets, 
children, np. How many pens are 
there in the drawer? How many 
sweets have you got? How many 
children your class cycle to school?

•  How much is / are używamy, by pytać 
o cenę, np. How much is this tennis 
racket? How much are these tennis 
balls? W tych zdaniach, how much 
znaczy How much money is this?  
lub How much money are these?  
(Ile kosztuje...? / Ile kosztują ...?)
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Moduł 1
Rozdział 2

TEMPO 2 COMPANION ćwiczenia sprawdzające

Słownictwo – rodzaje sklepów

1.  Gdzie można kupić wymienione produkty? Napisz nazwy sklepów. Ich pierwsze litery 
zostały podane.

1. a loaf of bread – at the b...................

2. a silver necklace – at the j.....................

3. a kilo of sausages – at the b......................

4. a new pair of boots – at the s......................

5. some medicine – at the c.........................

6. a magazine – at the n..........................

7. a kilo of potatoes – at the f..........................

8. a new pair of trousers – at the c........................

9. some salmon – at the f............................

10. a new CD – at the m.............................

 
10

Gramatyka – zaimki

2. Wybierz właściwy zaimek.

11. What is this? Can you give it to me/my?

12. We’re having a surprise party for Jane. Please don’t tell her/she.

13. She knows that I/me don’t like tomatoes.

14. Do you think we should go with him/he?

15. Please let us stay up longer tonight. Us/We want to watch the movie.
5

Gramatyka – How much/many...?

3. Wybierz właściwe słowo.

16. How much/many people are there at the party?

17. How much/many sauce do you want?

18. How much/many hours did it take?

19. How much/many bananas should I buy?

20. How much/many are these shoes?
5

20
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Moduł 2
Rozdział 3

TEMPO 2 COMPANION słowniczek

słowniczek
Pogoda

It’s cloudy. /ɪts 
'
klaʊdi/ Jest pochmurno.

It’s cold. /ɪts 
'
kəʊld/ Jest zimno.

It’s foggy. /ɪts 
'
fɒgi/ Jest mgliście.

It’s hot and sunny. /ɪts 
'
hɒt ən 

'
sʌni/ Jest gorąco i słonecznie.

It’s raining. /ɪts 
'
reɪnɪŋ/ Pada deszcz.

It’s snowing. /ɪts 
'
snəʊɪŋ/ Pada śnieg.

It’s warm. /ɪts 
'
wɔːm/ Jest ciepło.

It’s windy. /ɪts 
'
wɪndi/ Jest wietrznie.

Listen to the thunder! /'lɪsn tə ðə 
'
θʌndə(r)/ Posłuchaj jak grzmi!

Look at the lightning! /'lʊk ət ðə 
'
laɪtnɪŋ/ Popatrz na błyskawicę!

There’s going to be a storm. /ðeərz 
'
gəʊɪŋ tə biː ə 

'
stɔːm/ Będzie burza.

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
Let’s (go swimming). Pójdźmy popływać.

Why don’t we (have a picnic)? A może zrobimy piknik?

I want (to watch TV). Chcę pooglądać telewizję.
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Moduł 2
Rozdział 3

TEMPO 2 COMPANION słowniczek

zeszyt ćwiczeń instrukcje
What are we doing at the weekend?

1 Napisz jaka jest pogoda na obrazkach. Użyj wyrazów z ramki.

2 Uzupełnij dialogi zdaniami podanymi poniżej.

3 Wybierz właściwy czasownik i uzupełnij nim zdanie w czasie Present continuous.

4 Napisz zdania w czasie Present continuous. Następnie dopasuj każde do właściwej odpowiedzi.

5 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w czasie Present continuous.

6 Popatrz na weekendowy kalendarz Bena i napisz zdania w czasie Present continuous.

7 Napisz zdania w czasie Present continuous. Następnie wybierz właściwe odpowiedzi.

8 W każdej parze zdań wpisz czasowniki w czasie przyszłym używając going to.

9 Uzupełnij luki używając (not) going to. W każdej luce użyj jednego z czasowników z ramki.

10 Uzupełnij pytania w podanych dialogach. Użyj czasu przyszłego z going to.

11 Użyj wskazówek, by napisać propozycje, używając Why don’t we i Let’s.

Skills development

1 Przeczytaj artykuł. Gdzie w tekście powinny znaleźć się podane frazy?

2 Przeczytaj tekst ponownie i przetłumacz podane słowa. Jeżeli ich nie znasz, postaraj się zgadnąć, 
a następnie sprawdź w słowniku lub zapytaj nauczyciela.

3 Jedziesz z kolegą na karnawał. Napisz, co zamierzacie robić. Zacznij w podany sposób.

4 Podczas zajęć staraj się używać jak najwięcej języka angielskiego. Ułóż podane słowa we właściwej 
kolejności, tworząc frazy, których możesz używasz w klasie.

Talk time

1 Ułóż zdania w kolejności, by stworzyć dialog.

2 Wpisz podane wyrażenia we właściwych dymkach.

Let’s check

1 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

2 Wybierz właściwe słowo.

3 Napisz zdania w czasie Present continuous. Czy zdania te mówią o teraźniejszości (P – present),  
czy przyszłości (F – future)?

4 Popraw błędy.

5 Ułóż wyrazy we właściwej kolejności.
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Forma twierdząca
I’m leaving tomorrow.
You’re leaving tomorrow.
She’s/He’s/It’s leaving tomorrow.
We’re/You’re/They’re leaving tomorrow.

Forma przecząca
I’m not leaving on Saturday.
You aren’t leaving on Saturday.
She/He/It isn’t leaving on Saturday.
We/You/They aren’t leaving on Saturday.

Pytanie
Am I leaving in the morning?
Are you leaving in the morning?
Is she/he/it leaving in the morning?
Are we/you/they leaving in the morning?

Krótka odpowiedź
Twierdząca
Yes, I am.
Yes, you are.
Yes, she/he/it is.
Yes, we/you/they are

Przecząca
No, I’m not.
No, you aren’t.
No, she/he/it isn’t.
No, we/you/they aren’t.

Czas Present continuous dla wyrażenia przyszłości

•  W krótkich odpowiedziach 
twierdzących zawsze używamy pełnej 
formy czasownika be: Are you playing 
in the match on Saturday? Yes, I am. 
NIE: Yes, I’m.

•  Znasz już dwa użycia czasu Present 
continuous z zeszytu ćwiczeń  
Tempo 1, Rozdział 9 (str. 101).

 –  czasu tego używamy, by mówić  
o czynnościach dziejących się  
w chwili mówienia, np.  
Why is Milly talking to the mirror? 
She’s practising for her audition!

 –  czasu tego możemy też używać,  
by mówić o rzeczach, które dzieją 
się w obecnym okresie, np.  
Is your team doing well this year? 
Are you winning a lot of games?

•  Czasu Present continuous używamy 
również, by mówić o pewnych już 
planach, w szczególności, gdy 
podajemy czas i miejsce, np. I’m 
meeting Annabel at the bus stop at 
four. Bashir isn’t coming to the party 
on Saturday. What time is the taxi 
coming tomorrow?

•  Czas Present continuous tworzymy 
przez połączenie formy teraźniejszej 
czasownika be oraz imiesłowu 
teraźniejszego (present participle) 
czasownika głównego (listening, 
watching, writing, running, sitting).

  Istnieje kilka zasad pisowni 
imiesłowów teraźniejszych: 

 –  Do większości czasowników 
dodajemy końcówkę ing, np.  
go – going, work – working.

 –  Jeżeli czasownik kończy się jednym 
e, pozbywamy się e, po czym 
dodajemy końcówkę ing, np.  
come – coming, write – writing.

 –  Jeżeli czasownik kończy się krótką 
samogłoską i jedną spółgłoską – 
podwajamy tę spółgłoskę, np. 
run – running, sit – sitting,  
swim – swimming, shop-shopping.
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going to dla wyrażania przyszłości

Forma twierdząca
I’m going to help.
You’re going to help.
She’s/He’s/It’s going to help.
We’re/You’re/They’re going to help.

Forma przecząca
I’m not going to be late.
You aren’t going to be late.
She/He/It isn’t going to be late.
We/You/They aren’t going to be late.

Pytanie
Am I going to be ready?
Are you going to be ready?
Is she/he/it going to be ready?
Are we/you/they going to be ready?

Krótka odpowiedź
Twierdząca
Yes, I am.
Yes, he/she/it is.
Yes, we/you/they are.

Przecząca
No, I’m not.
No, he/she/it isn’t.
No, we/you/they aren’t.

Want + bezokolicznik

Forma twierdząca
I want to leave.

Forma przecząca
I don’t want to stay.

Pytanie
Do you want to go?
Does he want to come with us?
What do they want to do?

Propozycje: Let’s, Why don’t we
Let’s go swimming.
Why don’t we stay at home and watch a video?

•  going to używamy, by mówić  
o zaplanowanych przyszłych 
czynnościach, np. I’m going to buy 
some new jeans this weekend. What 
are you going to wear to the party?

•  going to używamy również, by mówić 
o zdarzeniach, które możemy 
przewidzieć na podstawie czegoś,  
co dzieje się w teraźniejszości, np. 
The sky is black. It’s going to rain.  
Our team is playing really well.  
We’re going to win the match.

•  Formę tę tworzymy według wzoru: 
Present continuous czasownika  
go + to + podstawowa forma 
czasownika, np. I am going to leave. 
We aren’t going to stay. What are you 
going to do?

•  W krótkich odpowiedziach 
twierdzących zawsze używamy pełnej 
formy czasownika be: Are you going 
to wear your new T-shirt to the party? 
Yes, I am. NIE: Yes, I’m. Is Sylvie 
going to be there? Yes, she is.  
NIE: Yes, she’s.

•  Po czasowniku want można postawić 
rzeczownik lub zaimek, np. I want  
a sandwich. Do you want one?  
Po want można również użyć 
bezokolicznika, np. They want to go 
out. What do you want to do?

•  Uwaga! Powiedzenie I want./I don’t 
want. jest błędem. Poprawna forma  
to I want to./I don’t want to. Np.  
Let’s go swimming. I don’t want to.  
Why are you wearing that hat? 
Because I want to.

•  By coś zaproponować, możemy użyć 
wyrażenia Let’s + podstawowa forma 
czasownika, np. Let’s have lunch in 
the garden.

•  Let’s to skrócona forma Let us.
•  Propozycje możemy również wyrażać 

za pomocą wyrażenia Why don’t we 
+ podstawowa forma czasownika, 
np. Why don’t we watch a video?



25
Macmi l lan Polska 2009

Moduł 2
Rozdział 3

TEMPO 2 COMPANION ćwiczenia sprawdzające

Słownictwo – pogoda

1. Wybierz właściwe słowo.

1. It’s very dangerous to go by car when it’s cloudy/foggy because you can’t see the road very well.

2. Look, it’s raining/snowing – everything is white for the first time this year!

3. Put on a warm coat. It’s cold/sunny outside.

4. There’s a storm. Can you hear the thunder/lightning?

5. It/There is no sun today at all. It’s really windy/cloudy.

6. Today it/there is really hot, wear something light.

7. I don’t like to go out when it is rains/raining.

8. The weather is really cold/sunny. Let’s go to the beach.

9. It’s rather windy/warm outside. Why don’t we stay at home tonight?
10

Gramatyka – Present continuous

2.  Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach czasownikami w czasie Present continuous.

10. .................. they ......................... with us to the game? (come)

11. My sister .................................. the UK over the summer. (visit)

12. We .................................. to the mountains this year, we want to go to the seaside. (go)

13. .................. Peter ............................ the dogs with him on holiday? (take)

14. I .............................. a movie at my friend’s house tonight. (watch)
5

Gramatyka – going to i want to

3. Uzupełnij brakujące słowa.

15. .................. she going to travel a lot next year?

16. Julia ..................... want to go with us to the match. She doesn’t like volleyball.

17. You’re in real trouble. What are you .......................... to do now?

18. They ..................... going to move to the UK soon.

19. My mum wants ..................... take me to a doctor tomorrow.
5

20
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słowniczek
Części ciała
arm /ɑːm/ ręka / ramię

back /bæk/ plecy

ear /ɪə(r)/ ucho

eye /aɪ/ oko

face /feɪs/ twarz

finger /'fɪŋgə(r)/ palec (u dłoni)

foot /fʊt/ stopa

hand /hænd/ dłoń / ręka

head /hed/ głowa

knee /niː/ kolano

leg /leg/ noga

mouth /maʊθ/ usta

neck /nek/ szyja

nose /nəʊz/ nos

shoulder /'ʃəʊldə(r)/ bark

stomach / tummy /'stʌmək/ /'tʌmi/ brzuch

toe /təʊ/ palec (u stopy)

wrist /rɪst/ nadgarstek

Czynności
Clap your hands. /'klæp jə 

'
hændz/ Klaśnij w ręce.

Click your fingers. /'klɪk jə 
'
fɪŋgə(r)z/ Pstryknij palcami.

Fold your arms. /'fəʊld jər 
'
ɑːmz / Złóż ręce przed sobą.

Stamp your feet. /'stæmp jə 
'
fiːt/ Tupnij.

Stand up straight. /'stænd ʌp 
'
streɪt/ Stan wyprostowany.

Touch your toes. /'tʌtʃ jə 
'
təʊz/ Dotknij palców u nóg.

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
We’ll meet in the usual place. Spotkamy się tam gdzie zawsze.

It’s lovely! Jest śliczny!

I won’t be long. To nie potrwa długo.

You shouldn’t swim straight after lunch. Nie powinieneś pływać zaraz po lunchu.

I’ll just watch. Popatrzę tylko.
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zeszyt ćwiczeń instrukcje
I’ll carry the picnic basket

1 Przyporządkuj wyrazy z ramki do właściwych części ciała na obrazku.

2 Uzupełnij dialog podanymi poniżej zdaniami.

3 Ułóż zdania w kolejności by stworzyć dialog.

4 Do każdej sytuacji napisz zdanie z I’ll. Użyj podpowiedzi.

5 Uzupełnij zdania używając ‘ll lub will i właściwego czasownika z ramki. Jeżeli to możliwe,  
używaj formy skróconej ‘ll.

6 Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami dzierżawczymi.

7 Z pomocą wskazówek napisz pary zdań z ‘ll i won’t.

8 Z pomocą wskazówek napisz pytania z will i krótkie odpowiedzi.

9 Uzupełnij dialog właściwymi formami czasu przyszłego z will.

10 Uzupełnij porady wpisując should lub shouldn’t.

11 Dla każdej sytuacji napisz poradę używając should lub shouldn’t i jednego z wyrażeń z ramki.

12 Z pomocą wskazówek napisz pytania z should. Następnie napisz odpowiedzi.

13 Napisz pytania z Whose, a następnie odpowiedz na nie.

Culture spot

1 Przeczytaj list i dopasuj podpisy do fotografii.

2 Niektóre wyrazy nie dają się przetłumaczyć. Na przykład włoskie słowa spaghetti i pasta używane są również 
w języku angielskim. Przeczytaj definicję słowa pasta, a następnie napisz definicje szkockich słów podanych 
poniżej.

3 Postaraj się zgadnąć znaczenie podanych słów. Następnie sprawdź w słowniku.

4 Napisz o sobie. Zaznacz rzeczy, które najprawdopodobniej będziesz robił podczas swoich następnych 
wakacji, a następnie uzupełnij zdania.

Let’s read

1 Przeczytaj dialog i zaznacz rzeczy, o których rozmawiają Lauren i Hamish.

2 Przeczytaj dialog ponownie i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (T-true), czy fałszywe (F-false).

Let’s check

1 Dopasuj części ciała do ubrań.

2 Ułóż części ciała w kolejności pod względem tego, gdzie się znajdują. Zacznij od tych znajdujących się 
najwyżej i skończ na tych znajdujących się najniżej.

3 Wybierz właściwe słowa.

4 Ułóż słowa we właściwej kolejności.

5 Zaznacz właściwe słowo.

Extra!

1 Gdzie można zobaczyć te znaki? Zaznacz A, B lub C.

2 Uzupełnij dialogi. Zaznacz A, B lub C.

3 Dopasuj znaki do ich znaczeń. Dwa znaki zostały podane dodatkowo.

4 Napisz list do korespondencyjnego kolegi/koleżanki, zapraszając go/ją do siebie. Opisz swoje plany  
na lato. Podaj odpowiedzi na podane pytania oraz zawrzyj podane informacje. Napisz około 120 słów. 
Zacznij i zakończ w podany sposób.
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Forma twierdząca
Pełna
I will stay.
You will stay.
She/He/It will stay.
We will stay.
You will stay.
They will stay.

Forma twierdząca
Skrócona
I’ll stay.
You’ll stay.
She’ll/He’ll/It’ll stay.
We’ll stay.
You’ll stay.
They’ll stay.

Forma przecząca
Pełna
I will not go.
You will not go.
She/He/It will not go.
We will not go.
You will not go.
They will not go.

Forma przecząca
Skrócona
I won’t go.
You won’t go.
She/He/It won’t go.
We won’t go.
You won’t go.
They won’t go.

Pytanie
Will I play?
Will you play?
Will she/he/it play?
Will we play?
Will you play?
Will they play?

Krótka odpowiedź
Twierdząca
Yes, I will.
Yes, you will.
Yes, she/he/it will.
Yes, we will.
Yes, you will.
Yes, they will.

Krótka odpowiedź
Przecząca
No, I won’t.
No, you won’t.
No, she/he/it won’t.
No, we won’t.
No, you won’t.
No, they won’t.

Czas przyszły z will – propozycje, przewidywania i decyzje

•  will możemy używać, by wyrazić 
propozycje, np. We’ll take you to the 
station. I’ll help you with your project.

•  will i won’t możemy używać,  
by wyrazić decyzje, np.  
I’ll leave my bags at the hotel.  
We won’t get the early bus.

•  will i won’t możemy używać,  
by wyrazić przewidywania –  
by powiedzieć, co sądzimy, że się 
wydarzy, np. You’ll love Mexico.  
The weather will be perfect.  
It won’t be cold.  
Rosa will meet you at the airport.

•  will i won’t mają tę samą formę  
we wszystkich osobach.

•  Pisząc, używamy krótkiej formy 
twierdzącej ‘ll po zaimkach, ale nie  
po rzeczownikach. Piszemy She’ll be 
sorry, ale nie piszemy Cath’ll be sorry 
lub Dave’ll know the answer.
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Forma twierdząca
I should stop.
You should stop.
She/he/it should stop.
We should stop.
You should stop.
They should stop.

Forma przecząca
I shouldn’t do it.
You shouldn’t do it.
She/he/it shouldn’t do it.
We shouldn’t do it.
You shouldn’t do it.
They shouldn’t do it.

Pytanie
Should I start?
Should you start?
Should she/he/it start?
Should we start?
Should you start?
Should they start?

Krótka odpowiedź
Twierdząca
Yes, I should.
Yes, you should.
Yes, she/he/it should.
Yes, we should.
Yes, you should.
Yes, they should.

Przecząca
No, I shouldn’t.
No, you shouldn’t.
No, she/he/it shouldn’t.
No, we shouldn’t.
No, you shouldn’t.
No, they shouldn’t.

should

Zaimki 
osobowe

Zaimki dzierżawcze  
przed rzeczownikiem

Zaimki dzierżawcze 
zamiast rzeczownika

I
you
she
he
we
you
they

my
your
her
his
our
your
their

mine
yours
hers
his
ours
yours
theirs

Zaimki dzierżawcze 

•  should i shouldn’t używamy, 
udzielając porad, np. You should take 
a jumper. It’ll be cold in the evening. 
You shouldn’t stay up late tonight. 
You’ve got an exam tomorrow.

•  should i shouldn’t używamy również, 
by wyrażać opinie o tym, co jest 
właściwe, a co nie, np. People should 
recycle paper. You shouldn’t drop 
litter.

•  must/mustn’t są silniejsze niż should/
shouldn’t.

•  should/shouldn’t mają tę samą formę 
we wszystkich osobach.

•  Zaimków my, your, his, her, our, their 
używamy z rzeczownikiem, np.  
My fingers are cold. Is this your 
money? Rosa is wearing her green 
earrings. I’m putting the hamster in its 
cage.Their party is on Friday, our party 
is on Saturday. 

•  Zaimków mine, yours, hers, his, ours, 
theirs używamy bez rzeczownika, np. 
Is this pen mine or yours? Give this to 
Mark. It’s his. Can we have those 
photos? They’re ours.

•  his występuje zarówno przed 
rzeczownikiem, jak i bez rzeczownika. 
This is his jacket. (his=zaimek przed 
rzeczownikiem) It’s his. (his=zaimek 
zamiast rzeczownika)

•  its występuje jedynie jako zaimek 
przed rzeczownikiem. Nie istnieje 
forma pojawiająca się bez 
rzeczownika.

•  Słowa pytajnego Whose używamy,  
by dowiedzieć się do kogo coś 
należy, np. Whose are those socks? 
They’re mine.
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Słownictwo – części ciała i czynności

1. Uzupełnij nazwy części ciała brakującymi literami.

1. sh_ _ld_r

2. kn_ _

3. m_ _th

4. st_m_ch

5. wr_st
5

2. Połącz słowa z dwóch kolumn by utworzyć poprawne wyrażenia.

6. fold

7. click

8. stamp

9. clap

10. touch

a. your feet

b. your toes

c. your arms

d. your fingers

e. your hands
5

Gramatyka – will i should

3. Połącz zdania w logiczne pary.

11. These bags are heavy.

12. She is only 5 years old.

13. We won’t take the plane.

14. Should we go with them?

15. The party starts at 9.

a. She shouldn’t go out alone.

b. I’m sure you’ll enjoy yourself.

c. I’ll help you carry them.

d. Maybe they can show us the place.

e. It’s too expensive.
5

Gramatyka – zaimki dzierżawcze

4. Wybierz właściwą formę.

16. Whose umbrella is this? Is it your/yours?

17. These are our/ours favourite programmes.

18. Don’t take them. They’re my/mine.

19. Look at her/hers shoes!

20. Their/Theirs school is rather small.
5

20
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słowniczek
Cechy geograficzne
cave /keɪv/ jaskinia

desert /'dezət/ pustynia

field /'fiːld/ pole

island /'aɪlənd/ wyspa

lake /leɪk/ jezioro

mountain /'maʊntɪn/ góra

mountain range /'maʊntɪn reɪnʤ/ łańcuch górski

rainforest /'reɪnfɒrɪst/ las deszczowy

river /'rɪvə(r)/ rzeka

sea /siː/ morze

track /træk/ polna droga

volcano /vɒl'keɪnəʊ/ wulkan

waterfall /'wɔːtəfɔːl/ wodospad

Kierunki świata
north /nɔːθ/ północ

south /saʊθ/ południe

east /iːst/ wschód

west /west/ zachód

north-west /nɔːθ 
'
west/ północny-zachód

north-east /nɔːθ 
'
iːst/ północny-wschód

south-west /saʊθ 
'
west / południowy-zachód

south-east /saʊθ 
'
iːst/ południowy-wschód

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
I know. Wiem.

I don’t know. Nie wiem.

I think so, too. Też tak sądzę.

I don’t think so. Nie sądzę.

Hand on a minute! Zaczekaj chwilę!
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zeszyt ćwiczeń instrukcje
The highest mountain

1 Uzupełnij nazwy miejsc na mapie wyrazami z ramki.

2 Uzupełnij dialog podanymi wyrazami.

3 Napisz zdania, używając przymiotników w stopniu wyższym.

4 Napisz zdania porównujące dziewczynki.

5 Napisz pytania, używając przymiotników w stopniu wyższym. Następnie odpowiedz na pytania, podając 
swoją opinię.

6 Użyj podpowiedzi, by napisać zdania zawierające przymiotniki w stopniu najwyższym. Za każdym razem 
podaj swoją opinię.

7 Wybierz właściwe słowo.

8 Uzupełnij list podanymi w nawiasach przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym.

9 Napisz zdania, wykorzystując wskazówki.

10 Uzupełnij zdania, używając not ... enough i właściwego przymiotnika. Następnie połącz cztery ze zdań  
z obrazkami.

11 Napisz zdania z too lub not ... enough i podanymi przymiotnikami.

Skills development

1 Przeczytaj tę stronę, a następnie odpowiedz na pytania po prawej.

2 Wyobraź sobie, że zgłosiłeś/aś się na przesłuchanie. Uzupełnij formularz informacjami o sobie.

3 Kiedy sprawdzasz znaczenie słowa w słowniku, warto wiedzieć, czy jest to czasownik czy rzeczownik.  
Napisz V (verb=czasownik) lub N (noun=rzeczownik) dla każdego podkreślonego słowa.

Talk time

1 Wpisz zdania we właściwych dymkach.

2 Wybierz właściwą odpowiedź.

Let’s check

1 Dla każdej podpowiedzi wybierz właściwe słowo.

2 Wybierz właściwe słowo.

3 Ułóż słowa w kolejności, by utworzyć zdania.

4 Uzupełnij luki podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym.
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Stopniowanie przymiotników

Krótkie przymiotniki

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy

tall
short
nice
large
hot
big
thin
dry

taller
shorter
nicer
larger
hotter
bigger
thinner
drier

the tallest
the shortest
the nicest
the largest
the hottest
the biggest
the thinnest
the driest

Długie przymiotniki

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy

popular
exciting
famous
boring
easy
funny

more popular
more exciting
more famous
more boring
easier
funnier

the most popular
the most exciting
the most famous
the most boring
the easiest
the funniest

Przymiotniki nieregularne

Stopień wyższy Stopień najwyższy

good
bad

better
worse

the best
the worst

•  Aby stworzyć stopień wyższy krótkich 
przymiotników, dodajemy er lub r, np. 
old/older, late/later. Kiedy przymiotnik 
kończy się na e, dodajemy samo r.

•  Aby stworzyć stopień najwyższy 
krótkich przymiotników, przed 
przymiotnikiem stawiamy the  
i na końcu przymiotnika dodajemy  
est lub st, np. old/the oldest, large/the 
largest.

•  W niektórych przymiotnikach  
w stopniu wyższym i najwyższym 
podwajamy ostatnią spółgłoskę,  
np. big/bigger/the biggest, hot/hotter/
the hottest, thin/thinner/the thinnest.

•  W przypadku przymiotników 
kończących się na y, opuszczamy y  
i dodajemy ier w stopniu wyższym  
i iest w stopniu najwyższym, np. dry/
drier/the driest.

•  Aby stworzyć stopień wyższy 
dłuższych przymiotników stawiamy 
more przed przymiotnikiem,  
np. interesting/more interesting, 
difficult/more difficult.

•  Aby stworzyć stopień najwyższy tych 
przymiotników stawiamy the most 
przed przymiotnikiem, np. interesting/
the most interesting, difficult/the most 
difficult.

•  W przypadku dłuższych 
przymiotników kończących się  
na y, opuszczamy y i dodajemy ier  
w stopniu wyższym i iest w stopniu 
najwyższym, np. happy/happier/the 
happiest, silly/sillier/the silliest.

•  good i bad mają nieregularne formy 
stopnia wyższego i najwyższego.
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Zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym
Aisha is taller than me.
Maths is more interesting than History.
Sonia is funnier than her brother.
Your bike is better than mine.
Which is worse for you: coffee or cola?

Zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym
I’m the youngest in the class.
Venice is one of the most beautiful cities in the world.
I think Geography is the easiest subject.
Who is the best football player in the world?
My mother is the worst singer in our family.

Porównania z as ... as ...

I’m as tall as you now.
Cats are just as clever as dogs.
Volleyball isn’t as popular as football.
Is Scotland as cold as Greenland?

Too + przymiotnik
I can’t drink this tea. It’s too hot.
We can’t go swimming today. It’s too cold.
Is this room too hot? Would you like me 
to open a window?

Not + przymiotnik + enough
He can’t learn to drive yet. He isn’t old enough.
We aren’t going to the beach today. It isn’t warm enough.
I can’t put all my things in this bag. It isn’t big enough.
 

•  Z przymiotnikami w stopniu wyższym 
często używamy słowa than, np.  
My feet are bigger than yours.

•  too zawsze pojawia się przed 
przymiotnikiem, np. This writing is too 
small. I can’t read it.

•  Enough zawsze pojawia się po 
przymiotniku, np. We can’t eat in the 
garden today. It isn’t warm enough. 
NIE: It isn’t enough warm.
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Słownictwo – cechy geograficzne

1.  Uzupełnij zdania słowami określającymi cechy geograficzne. Podane zostały pierwsze 
litery brakujących wyrazów.

1. The Sahara is a d.................... .

2. The Amazon Jungle is a r....................... .

3. The Tatras are a mountain r.................... .

4. The Vistula is a r...................... .

5. The Niagara is a w............................. .

6. Cyprus is an i............................. .

7. Etna is a v........................... .

8. Bałtyk is a s..................... .

9. Śniardwy is a l............................. .

10. Rysy is a m........................... .
10

Gramatyka – stopniowanie przymiotników

2. Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym.

11. Ellen is .............................. girl in the class. (pretty)

12. I am ....................... than him. (fast)

13. This is ......................... movie I have ever seen! (bad)

14. This book is ............................. than that one. (expensive)

15. Jake is .............................. person I know. (nice)
5

Gramatyka – as ... as, too, enough

3. Uzupełnij każde zdanie jednym z trzech wyrazów: as, too lub enough.

16. I don’t want to read this book. It’s ................ boring.

17. This cake in not .......... tasty as the previous one.

18. I can’t put all these things in this box – it’s not big .................. .

19. My brother is as tall ............... me.

20. I can’t eat it. It’s ................. hot.
5

20
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słowniczek
Programy telewizyjne

a cartoon /ə kɑː'tuːn/ kreskówka

a comedy programme /ə 
'
kɒmədɪ prəʊgræm/ program komediowy

a documentary /ə dɒkjʊ'mentri/ program dokumentalny

a film /ə fɪlm/ film

a music programme /ə 
'
mjuːzɪk prəʊgræm/ program muzyczny

a nature programme /ə 
'
neɪʧə prəʊgræm/ program przyrodniczy

a quiz show /ə 
'
kwɪz ʃəʊ/ teleturniej

a soap opera /ə 
'
səʊp ɒprə/ opera mydlana

a sports programme /ə 
'
spɔːts prəʊgræm/ program sportowy

the adverts /ðiː 
'
ædvɜːts/ reklamy

the news /ðə 
'
njuːz/ wiadomości

the weather /ðə 
'
weðə(r)/ pogoda

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
You can come round. Możesz przyjść.

When is (High School from Hell) on? Kiedy jest (High School from Hell)? (pytając o dzień/
godzinę nadawania programu)

Sounds great! Brzmi świetnie!

It’s about (a dog and a wizard). Opowiada o (psie i czarnoksiężniku). (opisując 
program/film)

Will you be out for long? Długo cię nie będzie?
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zeszyt ćwiczeń instrukcje
Where were you last night?

1 Dopasuj typy programów telewizyjnych do obrazków.

2 Uzupełnij dialog zdaniami podanymi poniżej.

3 Wybierz właściwy czasownik.

4 Napisz zdania jako przeczenia.

5 Uzupełnij dialog słowami was(n’t) i were(n’t).

6 Uzupełnij odpowiedzi. Następnie napisz pytania do odpowiedzi używając What was/were ... like?  
i słów podanych poniżej.

7 Napisz pytania i odpowiedzi z was i were.

8 Wpisz podane czasowniki we właściwe luki w tekście w czasie Past simple.

9 Napisz pary zdań w czasie Past simple.

10 Uzupełnij pytania i odpowiedzi w czasie Past simple, a następnie dopasuj je do siebie.

11 Popatrz na kalendarz i uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki. Czasowniki wpisz w czasie Past simple.

12 Napisz krótkie odpowiedzi na pytania.

Culture spot

1 Przeczytaj dziennik Jenny i dopasuj podpisy do zdjęć.

2 Przeczytaj dziennik Jenny i napisz krótkie odpowiedzi na pytania.

3 Postaraj się zgadnąć znaczenie podanych słów i napisz ich tłumaczenia. Następnie sprawdź w słowniku.

4 Zaznacz punkty, które są prawdziwe dla ciebie. Napisz o swoich ulubionych zajęciach poza domem.  
Zacznij w podany sposób.

Let’s read

1 Dopasuj podane rozmowy do obrazków. Wpisz właściwe liczby w kratkach.

Let’s check

1 Przeczytaj urywki programów telewizyjnych i napisz obok ich nazwy.

2 Wybierz właściwe słowo.

3 Wpisz czasowniki w czasie Past simple.

Extra!

1 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

2 Uzupełnij dialog. Co Josie mówi do Adama? Wybierz spośród możliwości A-H. Dwie odpowiedzi zostały 
podane dodatkowo.

3 Przeczytaj notatkę od swojej koleżanki Emmy. Napisz pocztówkę do Emmy. Odpowiedz na jej pytania 
dotyczące twoich wakacji. Napisz 30-40 słów.
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Czas przeszły (Past simple): czasownik ‘być’ (to be) 
Forma twierdząca
I was at school yesterday.
You were at school yesterday.
She/He/It was at school yesterday.
We were at school yesterday.
You were at school yesterday.
 were at school yesterday.

Forma przecząca 
Pełna
I was not at home.
You were not at home.
She/He/It was not at home.
We were not at home.
You were not at home.
They were not at home.

Forma przecząca 
Skrócona
I wasn’t at home.
You weren’t at home.
She/He/It wasn’t at home.
We weren’t at home.
You weren’t at home.
They weren’t at home.

Krótka odpowiedź 
Twierdząca
Yes, I was.
Yes, you were.
Yes, she/he/it was.
Yes, we were.
Yes, you were.
Yes, they were.

Krótka odpowiedź 
Przecząca
No, I wasn’t.
No, you weren’t.
No, she/he/it wasn’t.
No, we weren’t.
No, you weren’t.
No, they weren’t.

Forma twierdząca
I played tennis.
You worked.
She/He/It stayed at home.
We arrived late.
You watched TV.
They visited friends.

Forma przecząca 
Skrócona
I didn’t play football.
You didn’t watch TV.
She/He/It didn’t visit friends.
We didn’t arrive early.
You didn’t work.
They didn’t stay at home.

Forma przecząca 
Pełna
I did not play football.
You did not watch TV.
She/He/It did not visit friends.
We did not arrive early.
You did not work.
They did not stay at home.

Pytanie
Did I talk a lot?
Did you enjoy the film?
Did she/he/it work?
Did we watch TV?
Did you play tennis?
Did they walk?

Krótka odpowiedź 
Twierdząca
Yes, I did.
Yes, you did.
Yes, she/he/it did.
Yes, we did.
Yes, you did.
Yes, they did.

Krótka odpowiedź 
Przecząca
No, I didn’t.
No, you didn’t.
No, she/he/it didn’t.
No, we didn’t.
No, you didn’t.
No, they didn’t.

Czas przeszły (Past simple): czasowniki regularne

•  was/were często używamy z wyrażeniami 
czasu takimi jak yesterday, last week, last year, 
two months ago, np. We were in France last 
week. It was cold yesterday. There wasn’t any 
hot water this morning.

•  Nie istnieje krótka forma twierdząca 
czasownika was/were.

•  Tworząc pytania z was/were stawiamy 
czasownik przed podmiotem zdania, np. Was 
she late? Were you out yesterday afternoon? 
What was the weather like in Scotland?

•  Czasu Past simple używamy, by opisywać 
rzeczy, które miały miejsce w konkretnym 
momencie w przeszłości. Często używamy go 
z takimi wyrażeniami jak yesterday, last month, 
last summer, in July, in 2002, np. We stayed with 
our friends in Paris last summer. Alice didn’t like 
the food at the party yesterday. Where did you 
play tennis?

•  Czasowniki regularne w formie twierdzącej 
czasu Past simple zawsze kończą się na –ed. 
Istnieją jednak pewne zasady pisowni:

 – j eżeli forma podstawowa kończy się na e, 
dodajemy -d, np. like/liked, arrive/arrived, 
phone/phoned

 –  jeżeli forma podstawowa kończy się 
spółgłoską, dodajemy -ed, np.stay/stayed, 
work/worked, visit/visited

 –  jeżeli forma podstawowa kończy się 
spółgłoską + y, opuszczamy y i dodajemy –
ied, np. cry/cried, try/tried, carry/carried

 –  w niektórych czasownikach kończących się 
spółgłoską podwajamy tę spółgłoskę  
i dodajemy –ed, np. stop/stopped, clap/
clapped.

•  Aby stworzyć formę przeczącą czasu Past 
simple używamy didn’t + podstawowa forma 
czasownika, np. I didn’t stay with my cousins 
last week. They didn’t play cards yesterday.

•  Aby stworzyć pytanie w czasie Past simple 
używamy did + podstawowa forma 
czasownika, np. Did you watch the match? 
When did they arrive? Did you enjoy the party?
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Słownictwo – programy telewizyjne

1. Napisz nazwy programów telewizyjnych obok opisów.

1. a programme about exotic animals .......................................

2. a series about a family and problems with love, children, work .......................................

3. a short funny film produced by drawing pictures .......................................

4. a programme showing some facts about World War II .......................................

5. a programme showing various products you can buy .......................................

6. a programme in which people answer questions and win money .......................................

7. a programme about football, volleyball, basketball .......................................

8. a programme telling viewers if the next day will be sunny, rainy, windy .......................................

9. a programme showing the latest song hits .......................................

10. a programme with jokes and sketches .......................................
10

Gramatyka – czas przeszły (Past simple): czasownik ‘to be’

2.  Uzupełnij zdania czasownikiem ‘to be’ w czasie przeszłym, w formie twierdzącej  
lub przeczącej.

11. Where ................... they yesterday?

12. Jim ........................ at Josie’s party on Saturday, he was at his gradparents’ house.

13. I ....................... at the cinema two days ago.

14. We don’t like theatre so we ......................... at the theatre with our parents.

15. ........................... she with you on Wednesday?
5

Gramatyka – czas przeszły (Past simple): czasowniki regularne

3.  Napisz zdania w czasie przeszłym używając podpowiedzi. ‘+’ oznacza zdanie twierdzące, 
‘–’ zdanie przeczące, a ‘?’ pytanie.

16. (-) I / like / the film ...............................................................

17. (+) He / carry / my bags ...............................................................

18. (?) you / play / football / yesterday ...............................................................

19. (-) We / have / geography / last week ...............................................................

20. (?) she / visit / you / at the weekend ...............................................................
5

20
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słowniczek
Jedzenie i picie
apple /æpl/ jabłko
banana /bə'nɑːnə/ banan
beans /biːnz/ fasola
beef /biːf/ wołowina
bread /bred/ chleb
butter /'bʌtə(r)/ masło
carrot /'kærət/ marchewka
cereal /'sɪərɪəl/ płatki śniadaniowe
cheese /tʃiːz/ ser
chicken /'tʃɪkɪn/ kurczak
coffee /'kɒfi/ kawa
egg /eɡ/ jajko
flour /flaʊə(r)/ mąka
grapes /greɪps/ winogrona
ham /hæm/ szynka
lamb /læm/ jagnięcina
lemon /'lemən/ cytryna
melon /'melən/ melon
milk /mɪlk/ mleko
mushrooms /'mʌʃrʊmz/ grzyby
oil /ɔɪl/ olej
onions /'ʌnjənz/ cebula
orange /'ɒrɪnʤ/ pomarańcza
peas /piːz/ groszek
pepper /'pepə(r)/ pieprz
potato /pə'teɪtəʊ/ ziemniak
rice /raɪs/ ryż
salad /'sæləd/ sałatka
salmon /'sæmən/ łosoś
salt /sɒlt/ sól
sardines /sɑː'diːnz/ sardynki
sugar /'ʃʊgə(r)/ cukier
tea /tiː/ herbata
tomato /tə'mɑːtəʊ/ pomidor
vinegar /'vɪnɪgə(r)/ ocet

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
We got into a lot of trouble. Wdaliśmy się w spore kłopoty.

It went all over the floor. Wylądowało na całej podłodze.

You did that on purpose! Zrobiłeś/aś to specjalnie!

Just then, my dad came in. I właśnie wtedy wszedł mój tata.

He wasn’t happy. Nie był zadowolony.
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zeszyt ćwiczeń instrukcje
We made lots of pancakes!

1 Rozwiąż krzyżówkę. Wszystkie słowa są związane z jedzeniem.

2 Uzupełnij dialog słowami z ramki.

3 Napisz zdania z a few lub a little.

4 Uzupełnij zdania używając much lub many, a następnie dopasuj do nich obrazki.

5 Wybierz właściwe słowo.

6 Uzupełnij luki właściwymi czasownikami w czasie Past simple.

7 Napisz pytania i odpowiedzi w czasie Past simple, a następnie dopasuj je do siebie.

8 Napisz zdania zaczynające się w czasie Past simple, a następnie wybierz właściwe zakończenia.

9 Przeczytaj pamiętnik Claudii. Wstaw czasowniki w czasie Past simple i ponumeruj zdania we właściwej 
kolejności.

10 Wstaw czasowniki w czasie Past simple.

11 Napisz pary zdań w czasie Past simple.

Skills development

1 Przeczytaj tekst i dopasuj słowa do obrazków.

2 Przeczytaj tekst i zakreśl właściwą odpowiedź.

3 Napisz do kolegi/koleżanki list o przyjęciu. Odpowiedz na niektóre z podanych pytań. Napisz list w zeszycie. 
Zacznij w podany sposób.

4 Mapa słów to dobry sposób uczenia się i zapamiętywania nowych słówek. Uzupełnij poniższą mapę.

Talk time

1 Dopasuj zdania do właściwych odpowiedzi.

2 Uzupełnij dialog podanymi wyrażeniami.

Let’s check

1 a) Ułóż litery w kolejności, by utworzyć słowa związane z jedzeniem i piciem.

b) Dla każdej grupy słów wybierz właściwy tytuł.

2 Wybierz właściwe słowo.

3 Wpisz czasowniki w czasie Past simple.
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Wyrażanie ilości

 Zdania twierdzące Zdania przeczące Pytania

Rzeczowniki 
policzalne 
w liczbie 
mnogiej

a lot of
lots of

plenty of
a few

many many

Rzeczowniki 
niepoliczalne

a lot of
lots of

plenty of
a little

much much

Rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej

Zdania twierdzące
There are a lot of new students in my class this year.
I’ve got lots of friends in my school.
There are plenty of pencils in the drawer.
I talked to a few people at Sandy’s party.

Zdania przeczące
There weren’t many people at the beach yesterday.
I don’t buy many new CDs.

Pytania
Do you know many English songs?
How many questions did you answer in the test?

Reczowniki niepoliczalne

Zdania twierdzące
There’s a lot of money in this bag.
Adam likes lots of milk on his cereal.
There’s plenty of juice in the fridge.
I like my coffee with a little sugar.

Zdania przeczące
Hurry up. We haven’t got much time.
I don’t spend much money on magazines.

Pytania
Does your hamster drink much water?
How much money are you taking with you?

•  a lot of, lots of i plenty of  
możemy używać z policzalnymi  
i niepoliczalnymi rzeczownikami.  
I’ve got a lot of new CDs.  
There’s a lot of milk in the fridge. 
We played lots of games.  
There’s lots of juice on the table. 
There are plenty of apples in the bag. 
There’s plenty of fruit in the kitchen.

•  Z rzeczownikami policzalnymi 
używamy a few,  
a z niepoliczalnymi a little, np.  
There are a few lemons in the fridge. 
Can I have a little milk in my tea, 
please?

•  Z wyrażeniami a few i a little  
często używamy słów just i only, np. 
There are just a few sweets left.  
I want just a little cheese on my 
spaghetti, please.

•  many używamy  
z rzeczownikami policzalnymi,  
a much z niepoliczalnymi, np.  
She didn’t ask many questions.  
Hurry! We haven’t got much time.
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Czas przeszły Past simple: czasowniki nieregularne

Forma twierdząca
I went home early yesterday.
You made pancakes yesterday.
She/He/It had a bath yesterday.
We saw a good film yesterday.
You gave Joey a present yesterday.
They came to dinner yesterday.

Forma przecząca
I didn’t go to bed late yesterday.
You didn’t make pizza yesterday.
She/He/It didn’t have lunch yesterday.
We didn’t see the match yesterday.
You didn’t give me a present yesterday.
They didn’t come to dinner on Sunday.

Pytanie
Did I see you yesterday?
Did you come to my party yesterday?
Did she/he/it have breakfast yesterday?
Did we go to the cinema yesterday?
Did you make a cake yesterday?
Did they give you the letters?

Krótka odpowiedź 
Twierdząca
Yes, I did.
Yes, you did.
Yes, she/he/it did.
Yes, we did.
Yes, you did.
Yes, they did.

Krótka odpowiedź 
Przecząca
No, I didn’t.
No, you didn’t.
No, she/he/it didn’t.
No, we didn’t.
No, you didn’t.
No, they didn’t.

•  Wiele często używanych 
czasowników ma nieregularna formę 
twierdzącą w czasie Past simple.  
Nie istnieją jednolite zasady ich 
tworzenia. Trzeba się ich po prostu 
nauczyć! Listę czasowników 
nieregularnych znajdziesz na stronie 
135 podręcznika.

•  W przypadku czasowników 
nieregularnych w Past simple, formę 
przeczącą i pytanie tworzymy według 
schematu did / didn’t + podstawowa 
forma czasownika, tak samo jak  
w przypadku czasowników 
regulanych, np. Did you see the 
match? Where did you go on 
Saturday? I didn’t go out.  
Nie mówimy: Did you saw the match? 
Where did you went on Saturday?  
I didn’t went out.

Oto lista czasowników nieregularnych 
jakie pojawiają się w tym rozdziale:

Bezokolicznik Past simple
be

come
do
eat
fall
get
give
go

have
hit

make
put
see

send
take

throw

was
came
did
ate
fell
got

gave
went
had
hit

made
put
saw
sent
took
threw
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Słownictwo – jedzenie i picie

1. Uzupełnij grupy produktów spożywczych. Pierwsze litery zostały podane.

 meat: 1. b.............. 2. c................... 3. l..................

 fruit: 4. a............... 5. g................... 6. l..................

 vegetables: 7. t....................... 8. c.........................

 dairy: 9. c...................... 10. b...............................
5

Gramatyka – wyrażanie ilości

2. Uzupełnij zdania wyrażeniami: a lot of, a few, a little, much, many.

11. There weren’t ............... people at the party yesterday.

12. There is .................... chicken in the fridge, but it’s not enough for dinner for 5 people.

13. Can you help me? I have ..................... questions.

14. I don’t have ......................... homework today.

15. Paul has ................... CDs. Two hundred or something like that.
5

Gramatyka – czas przeszły (Past simple): czasowniki nieregularne

3.  Napisz zdania w czasie przeszłym używając podpowiedzi. ‘+’ oznacza zdanie twierdzące, 
‘–’ zdanie przeczące, a ‘?’ pytanie.

16. (?) you / give / her / the present ...............................................................

17. (+) We / see / a good film / yesterday ...............................................................

18. (?) he / come / early / in the morning ...............................................................

19. (–) Mia / send / the letter ...............................................................

20. (+) I / eat / too much / for dinner ...............................................................
5

20
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słowniczek
Przymki ruchu

across (a street) /ə'krɒs/ przez (ulicę)

along (a street) /ə'lɒŋ/ wzdłuż (ulicy)

down (a hill) /daʊn/ w dół (pagórka)

into (a building) /'ɪntə/ do (budynku)

over (a bridge) /'əʊvə(r)/ przez (most)

past (a building) /pɑːst/ obok (budynku)

through (a tunnel) /θruː/ przez (tunel)

towards (a building) /tə'wɔːdz/ w kierunku (budynku)

under (a bridge) /'ʌndə(r)/ pod (mostem)

up (a hill) /ʌp/ w górę (pagórka)

Wskazywanie drogi

turn left /tɜːn 
'
left/ skręć w lewo

turn right /tɜːn 
'
raɪt/ skręć w prawo

go straight on /gəʊ 
'
streɪt ɒn/ idź prosto

take the first turning on the right /teɪk ðə 
'
fɜːst tɜːnɪŋ ɒn ðə 

'
raɪt/ skręć w pierwszą w prawo

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
Excuse me. Could you tell me the way to...? Przepraszam, jak dojść do...?

Is it far? Czy to daleko?

It’s quite a long way. To dość daleko.

It’s not far. To niedaleko.
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zeszyt ćwiczeń instrukcje
That was 500 years ago!

1 Uzupełnij zdania właściwymy przyimkami.

2 Uzupełnij dialog poniższymi zdaniami.

3 Napisz odpowiedzi w czasie Past simple, używając days/weeks/hours/months/years + ago.

4 Napisz czasowniki w czasie Past simple. Następnie napisz jak dawno wydarzyły się podane fakty.

5 Wybierz właściwą formę czasownika.

6 Dopasuj zdania do mapek. Wpisz odpowiednią cyfrę przy każdej mapce.

7 Popatrz na mapki i napisz jak dotrzeć do wskazanych miejsc.

8 Dopasuj pytania do obrazków. Wpisz odpowiednią cyfrę w kratkę.

9 Napisz prośby, używając could I/you. Następnie dopasuj prośby do powodów.

Culture spot

1 Przeczytaj tekst i dopasuj słowa do obrazków.

2 Postaraj się zgadnąć, co oznaczają podane czasowniki. Następnie sprawdź w słowniku.

3 Napisz T (true), jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F (false), jeżeli jest fałszywe.

4 Napisz o tym, jak uczysz się historii. Zaznacz właściwe dla siebie odpowiedzi i uzupełnij zdania własnymi 
pomysłami.

Let’s read

1 Przeczytaj rozmowę Jessy i Emmy i poniższe streszczenie. Każdą lukę w streszczeniu zastąp jedym 
wyrazem odpowiadającym wyrażeniu z rozmowy.

2 Przeczytaj resztę rozmowy i zaznacz drogę na mapie. Oznacz sklep znakiem 7.

Let’s check

1 Wybierz właściwe słowo, by uzupełnić każde zdanie.

2 Popraw zdania, z każdego usuwając jedno słowo.

3 Ułóż wyrazy w kolejności tak, by powstały poprawne zdania.

4 Wybierz właściwe słowo.

Extra!

1 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

2 Przeczytaj artykuł o tancerce. Czy zdania 1–10 są prawdziwe (Right – odpowiedź A), czy fałszywe  
(Wrong – odpowiedź B)? Jeżeli w tekście nie ma wystarczająco dużo informacji, by wybrać A lub B,  
wybierz C (Doesn’t say – Nie wiadomo).
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We were very tired so we walked up the mountain very slowly.
Let’s ride down the mountain on our bikes.
It started to rain so we all ran into the house.
The gate was shut so we climbed over the wall.
You can swim under the waterfall.
Go towards the station and take the first left.
I always run past that house because I’m frightened of the dog.
Don’t walk through the forest. There are dangerous animals in there!
My mother often swims across this river. It isn’t dangerous.
It’s a beautiful day. Let’s walk along the river.

Przyimki ruchu

ago
I took this photo two yeras ago. You were ten.
Is Andy here? No, he left ten minutes ago.
I made coffee an hour ago. It’s cold now.
How long ago did you buy this CD?

last
When did you last see Julie?
I last saw her in July.
When did you last go to the beach?
I last went to the beach three months ago.

Wyrażenia czasowe: ago, last 

up down

towards past

into over

through across

under along

•  Przyimków ruchu używamy z takimi 
czasownikami jak climb, come, get, 
go, jump, ride, run, swim, walk.

•  Tego samego przyimka możesz 
używać w połączeniu z różnymi 
czasownikami, np. come along,  
go along, ride along, run along,  
walk along.

•  Konstrukcji ‘określenie ilości czasu  
+ ago’ używamy z czasem przeszłym 
Past simple. Oznacza ona, że coś 
stało się jakiś czas temu, np. three 
weeks ago (=trzy tygodnie temu), 
two days ago (=dwa dni temu), ten 
minutes ago (=dziesięć minut temu).

•  Nie można użyć słowa before zamiast 
ago. Mówimy: We went there two 
months ago. NIE: We went there two 
months before. 

•  last (=ostatnio) również używamy  
z czasem Past simple, np. The dog is 
really dirty. He last had a bath six 
months ago.
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Forma twierdząca
Walk towards the river.

Forma przecząca
Don’t go over the bridge.

Tryb rozkazujący

Could you pass me the sugar, please?
Could you help me with my Maths homework?
Could I shut the window, please?
Please could I borrow your ruler for a moment?
Could we come to the beach with you?
Could we leave our bags here?

Prośby z could

•  Trybu rozkazującego używamy,  
by wydawać polecenia, np. Be quiet, 
Don’t talk. Używamy go również,  
by wskazywać drogę, np. Walk past 
the station. Don’t turn right.

•  By stworzyć formę twierdzącą trybu 
rozkazującego, używamy formy 
podstawowej czasownika.  
By stworzyć formę przeczącą, 
używamy don’t i podstawowej formy 
czasownika. Formy są takie same  
dla liczby pojednczej i mnogiej. 

•  By polecenia miały grzeczniejszą 
formę, dodajemy please, np. Please, 
be quiet. Don’t talk, please.

•  could używamy, by wyrażać prośby. 
Najczęściej występuje ono z pierwszą 
i drugą osobą liczby pojedynczej  
i mnogiej I, we, you, np. Could you tell 
me the way to the station?  
Could I borrow your pen, please?

•  By wyrazić prośbę możemy również 
użyć can, jednak could jest formą 
grzeczniejszą.

•  Typowymi odpowiedziami na prośby  
z can i could są Yes, of course.  
No, I’m sorry, I can’t. I’m afraid I can’t. 
Np. Could you help me with my 
homework? Yes, of course.  
LUB: No, I’m sorry. I can’t. 
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Słownictwo – przyimki ruchu

1. Przeczytaj dialog. Wybierz poprawne opcje.

– Excuse me. Could you (1) say/tell me the way to the Dragonfly Hotel?

– Of course. It’s quite a long (2) road/way. Go (3) along/through this street till the end.  

Then go (4) into/towards the river and next (5) over/through the bridge. When you’re on the other 

side go (6) across/over Lime Street and turn (7) on left/left into Birch Road. From there,  

go (8) through/up the hill, (9) through/over a small forest and (10) along/into a path towards  

the hotel.

– Oh, OK, thanks. I think I’ll take a taxi after all.
10 

Gramatyka – wyrażenia czasowe: ago, last

2. Uzupełnij zdania wyrazami ‘last’ lub ‘ago’.

11. We .............. went abroad three years ...............

12. James was here about an hour .............. .

13. It was two minutes .............. that I got to know about the test.

14. When did they .............. invite us to come over?
5

Gramatyka – prośby z could i tryb rozkazujący

3. Popraw błędy w zdaniach.

15. This food is not fresh. Not eat it.

16. Could you to help we with this?

17. Gives me the book, please.

18. Don’t made so much noise!

19. Could use I your computer?
5

20
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słowniczek
Wygląd zewnętrzny
beard /bɪəd/ broda

cheek /ʧiːk/ policzek

chin /ʧɪn/ podbródek

cropped /krɒpt/ na jeża

curly /'kɜːli/ kręcone

dark-skinned /dɑːk skɪnd/ ciemnoskóry

ear /ɪə(r)/ ucho

eye /aɪ/ oko

eyebrow /aɪbraʊ/ brew

fair-skinned /feə(r) skɪnd/ jasnoskóry

forehead /'fɔːhed/ czoło

freckles /'freklz/ piegi

fringe /frɪnʤ/ grzywka

hair /heə(r)/ włosy

lip /lɪp/ warga

long /lɔːŋ/ długie

medium-length /'miːdɪəm leŋθ/ średniej długości

mole /məʊl/ pieprzyk

moustache /mʊs'tɑːʃ/ wąsy

mouth /maʊθ/ usta

nails /neɪlz/ paznokcie

nose /nəʊz/ nos

scar /skɑː(r)/ blizna

short /ʃɔːt/ krótkie

spiky /'spaɪki/ nastroszone

straight /streɪt/ proste

tongue /tʌŋ/ język

tooth/teeth /tuːθ/ /tiːθ/ ząb/zęby

wavy /'weɪvi/ falowane
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zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
I don’t care. Wszystko mi jedno.

Why are you late home? Dlaczego tak późno wracasz?

That’s why... I właśnie dlatego...

Oh, I see. Aha, rozumiem.

I was only joking. Żartowałem/am tylko.

zeszyt ćwiczeń instrukcje
Were you chatting up boys?

1 Wpisz odpowiednie liczby obok słów.

2 Uzupełnij dialog poniższymi zdaniami.

3 Wybierz właściwą formę, by uzupełnić zdanie.

4 Zamień zdania na formę przeczącą.

5 Napisz zdania w czasie Past continuous.

6 Przeczytaj wskazówki i uzupełnij diagram. Następnie napisz zdania o tym, co i gdzie robiła każda osoba. 
Każdy robił coś innego.

7 Uzupełnij dialogi czasownikami w czasie Past continuous.

8 Uzupełnij dialogi czasownikami w czasie Past continuous.

9 Dopasuj do siebie połówy zdań.

Skills development

1 Przeczytaj pierwszą częśc historii i odpowiedz na pytania.

2 Przeczytaj drugą część i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F).

3 Przeczytaj trzecią część i ułóż wydarzenia w kolejności, wpisując w kratki odpowiednie liczby.

4 Przeczytaj ostatnią część historii i uzupełnij ją brakującymi słowami i wyrażeniami.

5 Postaraj się zgadnąć znaczenie podanych słów. Następnie sprawdź je w słowniku.

6 Napisz resztę rozmowy Dylana i Katrin. Zacznij w podany sposób. Napisz jeszcze sześć kwestii.

Talk time

1 Uporządkuj zdania nadając im cyfry 1–6.

2 Wpisz podane wyrażenia na właściwych obrazkach.

Let’s check

1 Przeczytaj wskazówki i napisz właściwe słowa.

2 Wybierz właściwe słowo.

3 Napisz zdania w czasie Past continuous.

4 Uzupełnij dialogi używając czasu Past continuous.
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Past continuous

Forma twierdząca
I was sitting.
You were sitting.
She/He/It was sitting.
We were sitting.
You were sitting.
They were sitting.

Forma przecząca
I wasn’t working.
You weren’t working.
She/He/It wasn’t working.
We weren’t working.
You weren’t working.
They weren’t working.

Pytanie
Was I running?
Were you running?
Was she/he/it running?
Were we running?
Were you running?
Were they running?

Krótka odpowiedź 
Twierdząca
Yes, I was.
Yes, you were.
Yes, she/he/it was.
Yes, we were.
Yes, you were.
Yes, they were.

Krótka odpowiedź 
Przecząca
No, I wasn’t.
No, you weren’t.
No, she/he/it wasn’t.
No, we weren’t.
No, you weren’t.
No, they weren’t.

Zaimek osobowy Zaimek zwrotny

I
you
she
he
it
we
you
they

myself
yourself
herself
himself
itself
ourselves
yourselves
themselves

I didn’t enjoy myself at the party.
Why are you looking at yourself in the mirror?
How did she hurt herself?
He fell over and cut himself.
Does this CD player turn itself off?
Can we help ourselves to sandwiches?
Yes, please help yourselves.
They saw themselves on TV.

Zaimki zwrotne

•  Czasu Past continuous używamy,  
by opisywać akcje dziejące się  
w konkretnym momencie  
w przeszłości, np. At five o’clock I was 
doing my homework in my bedroom. 
It wasn’t raining at three o’clock. What 
were you doing yesterday morning?

•  Często używamy czasów Past simple 
i Past continuous w jednym zdaniu. 
Past continuous wyraża akcję, która 
była tłem dla krótszej akcji wyrażonej 
w czasie Past simple, np. I was sitting 
in the garden when I saw a beautiful 
bird. While she was swimming, 
somebody took her clothes.

•  Zdania w czasie Past continuous 
tworzymy przy pomocy was/were  
+ formy z –ing czasownika.

•  Istnieje kilka zasad pisowni formy  
z –ing: 
– Do większości czasowników 
dodajemy końcówkę ing, np.  
read – reading, walk – walking,  
go – going, play – playing. 
– Jeżeli czasownik kończy się jednym 
e, pozbywamy się e, po czym 
dodajemy końcówkę ing, np.  
ride – riding, write – writing. 
– Jeżeli czasownik kończy się krótką 
samogłoską i jedną spółgłoską – 
podwajamy tę spółgłoskę, np.  
run – running, swim – swimming,  
get – getting.

•  Zaimków zwrotnych używamy  
w zdaniach, w których dopełnienie  
i podmiot odnoszą się do tej samej 
osoby, np. Be careful. Don’t cut 
yourself with that knife. She looked  
at herself in the mirror and smiled.

•  Zaimków tych możemy używać 
również dla podkreślenia zaimka 
osobowego, np. I made this cake 
myself (=zrobiłem je sam, nikt mi nie 
pomagał), He didn’t do it himself 
(=nie zrobiłe tego sam, ktoś mu 
pomógł), Maria was there. We saw  
her ourselves. (=sami ją widzieliśmy, 
wiemy to nie dlatego, że ktoś nam  
o tym opowiedział).

•  W liczbie pojedynczej zaimki kończą 
się na –self, natomiast w liczbie 
mnogiej na –selves. Mówiąc o jednej 
osobie używamy yourself, mówiąc  
o kilku – yourselves, np. Do it yourself, 
Jamie. Joey and Maria, you must do 
this yourselves.
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Słownictwo – wygląd zewnętrzny

1. Napisz właściwe słowo przy każdej definicji.

1. ............................ – the hair which men have on their chins

2. ............................ – the opposite of fair-skinned

3. ............................ – something hard you have at the end of your fingers

4. ............................ – a hairstyle when your hair is in the middle between straight and curly

5. ............................ – a mark left on your skin for many years after your skin was cut

6. ............................ – small red or brown spots on your cheeks

7. ............................ – the line of hair above your eye

8. ............................ – the white things you have in your mouth

9. ............................ – hair which covers your forehead

10. .........................  – when your hair is in the middle between long and short
10

Gramatyka – Past continuous

2. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie Past continuous.

11. At one o’clock yesterday I ........................ (have) a Geography lesson.

12. At that time last Sunday we ......................... (walk) in the forest.

13. ...................................... (she/help) during your party?

14. You ........................... (not/talk) to him just a minute ago?

15. What ...................... (they/do) at five o’clock two days ago?
5

Gramatyka – zaimki zwrotne

3. Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami.

16. Was the dinner fine? She made it ....................... .

17. They were all at the party. I saw them ........................ .

18. We really enjoyed ....................... at the school trip.

19. They did the shopping ......................... .

20. Jamie didn’t want company. He went there .......................... .
5

20
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słowniczek
Przedmioty codziennego użytku

bracelet /'breɪslət/ bransoletka

comb /kəʊm/ grzebień

diary /'daɪəri/ pamiętnik

earrings /'ɪərɪŋz/ kolczyki

key ring /'kiː rɪŋ/ kółko do kluczy

mobile phone /məʊbaɪl 
'
fəʊn/ telefon komórkowy

necklace /'nekləs/ naszyjnik

personal CD player /pɜːsənl siː 
'
diː pleɪə(r)/ przenośny odtwarzacz CD

purse /pɜːs/ portmonetka

sunglasses /'sʌnglɑːsɪz/ okulary przeciwsłoneczne

wallet /'wɒlɪt/ portfel

watch /wɒʧ/ zegarek

zeszyt ćwiczeń użyteczne wyrażenia
Hello, could I speak to ..., please? Dzień dobry, czy mogę prosić ...?

Yes, hold on, I’ll get her/him for you. Tak, chwileczkę. Zawołam ją/go.

I’m sorry. She/He isn’t here. Przykro mi. Nie ma jej/go.

Can I take a message? Czy mogę zapisać wiadomość?

Could you say ... phoned? Czy mógłby pan przekazać, że dzwonił(a) ...?
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zeszyt ćwiczeń instrukcje
Would you like to meet Liberty X?

1 Napisz właściwe liczby 1-14 koło odpowiednich słów.

2 Uzupełnij dialog podanymi poniżej zdaniami.

3 Dopasuj zdania do wyrażeń podanych poniżej. Następnie napisz zdania z Would you like to.

4 Uzupełnij dialogi. Użyj would you like i I’d like. Dodaj odpowiedni czasownik w miejscach, gdzie jest  
to konieczne.

5 Zamień podane przymiotniki na przysłówki.

6 Uzupełnij zdania przysłówkami z ćw. 5. W każdym zdaniu użyj innego przysłówka.

7 Uzupełnij teksty podanymi czasownikami w czasie Present simple lub Present Continuous.

8 Wpisz czasowniki we właściwym czasie: Past simple lub Past continuous.

9 Wpisz czasowniki we właściwym czasie: Present simple, Past simple lub Past continuous.

Culture spot

1 Przeczytaj teksty. Wpisz podane zdania we właściwych miejscach.

2 Postaraj się zgadnąć, co oznaczają podane słowa. Następnie sprawdź w słowniku.

3 Zgadnij jaki jest odpowiednik słowa awesome w brytyjskim angielskim.

4 Napisz o sobie i miejscach, które chciałbyś zobaczyć.

Let’s read

1 Uzupełnij luki podanymi słowami.

Let’s check

1 Dopasuj do siebie słowa z kolumn i podpisz nimi obrazki. Jeśli to konieczne, połącz 2 słowa w jedno.

2 Wybierz właściwe słowo.

3 Wybierz właściwe słowo.

4 Wpisz czasowniki w czasie Present simple, Present continuous, Past simple lub Past continuous.

Extra!

1 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

2 Dopasuj znaki (A–H) do znaczeń (1–5). Dwa znaki zostały podane dodatkowo.

3 Uzupełnij artykuł o Elvisie Prestley’u właściwymi słowami. Wybierz A, B lub C.
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Would you like to come to my party on Saturday?
Yes, I would. / Yes, I’d love to. / Yes, I’d really like to.
I’m sorry, I can’t. / I’m afraid I can’t.
What would you like to do tomorrow?
I’d like to go sightseeing.
Where would you like to go?
I’d like to go for a boat trip on the Thames.

Regularne
bad  badly
quick  quickly
slow  slowly
quiet  quietly
careful  carefully
dangerous dangerously
easy  easily
noisy  noisily

Nieregularne
good  well
hard  hard
fast  fast
early  early
late  late

Przysłówki sposobu

Whose is this jacket?
Whose are these keys?
Whose jacket is this?
Whose keys are these?

whose?

would you like

•  Pytań z would ... like (to) używamy,  
by wyrażać propozycje, np.  
What would you like to drink?  
Would you like to watch a video? 
Would they like a sandwich?

•  W pytaniach nie używamy formy 
skróconej ‘d, np. When would you like 
to leave? NIE: When’d you like to 
leave?

•  Aby odmówić, używamy wyrażeń 
takich jak I’m sorry, I can’t.  
LUB: No, thanks.

•  Przysłówków sposobu używamy,  
by opisywać sposób wykonywania 
czynności, np. He drives dangerously. 
She sings beautifully.

•  Większość przysłówków sposobu 
tworzymy przez dodanie końcówki  
–ly do przymiotnika, np. slow/slowly, 
careful/carefully, nice/nicely.

•  W przypadku czasowników 
kończących się spółgłoską i –y, 
opuszczamy y i dodajemy –ily, np. 
noisy/noisily, easy/easily, angry/angrily.

•  Niektóre przysłówki mają formę 
nieregularną, np. good/well, late/late. 
Mówimy: She skis well. NIE: She skis 
goodly. The bus arrived late. NIE: The 
bus arrived lately.

•  Przysłówki sposobu zwykle pojawiają 
się w zdaniu po dopełnieniu 
czasownika, np. She wrote the letter 
slowly. Jeżeli w zdaniu nie ma 
dopełnienia, przysłówek pojawia się 
po czasowniku, np. She wrote slowly.

•  Whose używamy, by pytać  
o właściciela danego przedmiotu, np. 
Whose bag is it? Whose is that bag?

•  Whose może być przymiotnikiem  
i wystepować przed rzeczownikiem, 
np. Whose bike were you riding 
yesyerday? Może również być 
zaimkiem, np. Whose is that bike?
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Present simple
What do you usually do at the weekend?
I usually go out with my friends.
I don’t get up early on Saturdays.

Present continuous
What are you doing at the moment?
I’m lying in bed and listening to my new CD.
I’m not doing my homework at the moment.

Present continuous dla wyrażania przyszłości
What are you doing next weekend?
I’m taking Julian to a football match.

Present simple i Present continuous (powtórzenie)

Present simple i Present continuous (powtórzenie)

Past simple
What did you watch on TV last night?
We watched a music programme.
We didn’t watch the James Bond film.

Past continuous
What were you doing at six o’clock yesterday evening?
I was watching TV.
I wasn’t talking on the phone.
I was watching TV when I heard a strange noise 
in the kitchen.

•  Czasu Present simple używamy,  
by mówić o stałych sytuacjach, 
typowych zjawiskach  
i przyzwyczajeniach, np. She lives in 
Australia. It rains a lot in Novermber.  
I get up at seven.

•  W zdaniach w czasie Present simple 
często pojawiają się przysłówki 
częstotliwości, np. I never stay up late 
on weekdays. Do you ever play tennis 
in winter?

•  Czasu Present continuous używamy, 
by opisywać akcje dziejące się  
w momencie mówienia, np. Ssh!  
I’m watching a really interesting TV 
programme.

•  Czasu tego używamy również,  
by mówić o akcjach, które dzieją się 
w obecnym okresie, np. What are you 
studying in History at the moment?

•  Present continuous używamy 
również, by mówić o planach  
na przyszłość, szczególnie gdy 
podajemy czas lub miejsce,  
np. Soraya is arriving at eleven. Adam 
isn’t coming to school tomorrow. What 
time are you leaving on Sunday?

•  Czasu Past simple używamy,  
by opisywać rzeczy, które miały 
miejsce w konkretnym momencie  
w przeszłości. Często używamy go  
z takimi wyrażeniami jak yesterday, 
last week, two months ago, last April, 
in the summer, in 2001, np. We saw 
her two months ago. I didn’t go to the 
beach last week.

•  Czasu Past continuous używamy,  
by opisywać akcje dziejące się  
w konkretnym momencie  
w przeszłości, np. Last Satuday 
afternoon Martin was watching the 
match on TV. What were you doing  
on Saturday afternoon?

•  Często używamy czasów Past simple 
i Past continuous w jednym zdaniu. 
Past continuous wyraża akcję, która 
była tłem dla krótszej akcji wyrażonej 
w czasie Past simple, np.  
I was having a shower when  
the telephone rang.
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Słownictwo 

1. Napisz słowa na podstawie podanej wymowy.

1. /'ɪərɪŋz/    ...............................

2. /kəʊm/    ...............................

3. /'daɪərɪ/    ...............................

4. /pɜːsənl siː 'diː pleɪə(r)/  ...............................

5. /wɒʧ/    ...............................
5

Gramatyka 

2. Uzupełnij zdania właściwymi przysłówkami.

6. She made a quick decicion. – She decided ......................... .

7. We arrived on the early train. – We arrived ....................... .

8. It was easy to find the building. – We found the building ..................... .

9. You should be careful when you drive. – You should drive ........................ .

10. She is a good violin player. – She plays the violin very ................... .
5

Gramatyka 

3. Zdecyduj, czy zdania są poprawne. Jeżeli zdanie zawiera błąd, popraw go.

11. I met an old friend when I was doing shopping yesterday.

12. What were you doing when the storm began?

13. Paul does a driving course this month.

14. It usually snows a lot here in January.

15. They are rarely visiting us.

16. I breaked an arm when I was eight.

17. We weren’t want to come with them last Sunday.

18. My brother is travelling around Britain this summer.

19. We went fishing often when we were children.

20. She don’t start school at 8 every day.
5

20
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ALFABET
A /eɪ/ apple jabłko

B /biː/ ball piłka

C /siː/ city miasto

D /diː/ dog pies

E  /iː/ egg jajko

F /ef/ five pięć

G /dʒiː/ girl dziewczynka

H /eiːʧ/ house dom

I /aɪ/ I ja

J /dʒeɪ/ jeans dżinsy

K /keɪ/ key klucz

L /el/ lamp lampa

M /em/ mother matka

N /en/ nine dziewięć

O /əʊ/ orange pomarańcza

P /piː/ pen długopis

Q /kjuː/ queen królowa

R /ɑː/  rap rap

S /es/ seven siedem

T /tiː/ teacher nauczyciel

U /juː/ umbrella parasol

V /viː/ video wideo

W /dʌbljuː/ walk spacer

X /eks/ xerox kserować

Y /waɪ/ yoga joga

Z /zed/ zebra zebra
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INFINITIVE PAST SIMPLE PAST 
PARTICIPLE

TŁUMACZENIE

be was/were been być 
become became become zostawać
begin began begun zaczynać się
bite bit bitten gryźć
break broke broken łamać, tłuc
bring brought brought przynosić
build built built budować 
burn burned/burnt burned/burnt palić, spalać się 
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut kroić, ciąć
do did done robić
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść, spaść
feel felt felt czuć
find found found znaleźć
fly flew flown lecieć
forget forgot forgotten zapomniać
get got got/gotten dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
keep kept kept zatrzymywać, trzymać 
know knew known wiedzieć
learn learned/learnt learned/learnt uczyć się
leave left left wychodzic, opuszczać
let let let pozwalać
lose lost lost gubić tracić
make made made robić
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read /ri:d/ read /red/ read /red/ czytać
ride rode ridden jechać
ring rang rung dzwonić
run ran run biegać
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
send sent sent wysyłać
shoot shot shot strzelać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk zatapiać
sit sat sat siadać
sleep slept slept spać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent spędzać, wydawać
stand stood stood stać
swim swam swum pływać
take took taken brać, wziąć
teach taught taught uczyć (kogoś)
tell told told mówić, powiedzieć
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
understand understood understood rozumieć
wake up woke up woken up budzić się
wear wore worn nosić (mieć na sobie)
win won won wygrywać
write wrote written pisać

CZASOWNIKI NIEREGULARNE 
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OdPOWIEdZI dO ćWICZEń SPRaWdZaJąCYCh
Moduł 1 – Rozdział 1
1. 
1. has
2. of, dark
3. tall
4. light
5. clever
6. shy
7. loyal / helpful
8. strict
9. funny
10. mustn’t go out
11. must do my homework
12. must leave home
13. mustn’t take photos
14. mustn’t forget
15. takes
16. fight
17. doesn’t like
18. Do ... want
19. don’t eat

Moduł 1 – Rozdział 2
1. 
1. bakery
2. jeweller’s
3. butcher’s
4. shoes hop
5. chemist’s
6. newsagent’s
7. fruit and vegetable shop
8. clothes shop
9. fishmonger’s
10. music store
11. me
12. her
13. I
14. him
15. we
16. many
17. much
18. many
19. many
20. much

Moduł 2 – Rozdział 3
1. 
1. foggy
2. snowing
3. cold
4. thunder
5. there, cloudy
6. it
7. raining
8. sunny
9. windy
10. Are ... coming
11. is visiting
12. aren’t going
13. Is ... taking
14. am watching
15. Is
16. doesn’t
17. going
18. are
19. to

Moduł 2 – Rozdział 4
1. 
1. shoulder
2. knee
3. mouth
4. stomach
5. wrist
6. c
7. d
8. a
9. e
10. b
11. c
12. a
13. e
14. d
15. b
16. yours
17. our
18. mine
19. her
20. their

Moduł 3 – Rozdział 5
1. 
1. desert
2. rainforest
3. range
4. river
5. waterfall
6. island
7. volcano
8. sea
9. lake
10. mountain
11. the prettiest
12. faster
13. the worst
14. more expensive
15. the nicest
16. too
17. as
18. enough
19. as

20. too

Moduł 3 – Rozdział 6
1. 
1. nature programme
2. soap opera
3. cartoon
4. documentary
5. adverts
6. quiz show
7. sports programme
8. weather
9. music programme
10. comedy programme
11. were
12. wasn’t
13. was
14. weren’t
15. Was
16. I didn’t like the film.
17. He carried my bags.
18. Did you play football yesterday?
19. We didn’t have geography last 

week.
20. Did she visit you at the 

weekend?
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Moduł 4 – Rozdział 7
1. 
1. beef
2. chicken
3. lamb
4. apple
5. grapes
6. lemon
7. tomato
8. carrot
9. cheese
10. butter
11. many
12. a little
13. a few
14. much
15. a lot of
16. Did you give her the present?
17. We saw a good film yesterday.
18. Did he come early in the 

morning?
19. Mia didn’t send the letter.
20. I ate too much for dinner.

Moduł 4 – Rozdział 8
1. 
1. tell
2. way
3. along
4. towards
5. over
6. across
7. left
8. up
9. through
10. along
11. last, ago
12. ago
13. ago
14. last
15. don’t eat
16. could you help
17. give me
18. don’t make
19. could I use

Moduł 5 – Rozdział 9
1. 
1. beard
2. dark-skinned
3. nails
4. wavy
5. scar
6. freckles
7. eyebrow
8. teeth
9. fringe
10. medium-length
11. was having
12. were walking
13. was she helping
14. weren’t talking
15. were they doing
16. herself
17. myself
18. ourselves
19. themselves
20. himself

Moduł 5 – Rozdział 10
1. 
1. earrings
2. comb
3. diary
4. personal CD player
5. watch
6. quickly
7. early
8. easily
9. carefully
10. well
11. 3

12. 3

13. is doing
14. 3

15. rarely visit
16. broke
17. didn’t want
18. 3

19. 3

20. doesn’t start
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A
about /ə'baʊt/ o

about ► What about...? /ə'baʊt/ /wɒt ə'baʊt... / o ► O czym...?

accent /'æksənt/ akcent

across /ə'krɒs/ przez

active /'æktɪv/ aktywny

activity /æktɪvəti/ działanie, zajęcie, zadanie

actor /'æktə(r)/ aktor

addition ► in addition to /ə'dɪʃn/ /ɪn ə'dɪʃn tə/ dodatek ►poza, w dodatku

advert/advertisement /'ædvɜːt/ /əd'vɜːtɪsmənt/ reklama, ogłoszenie

afraid ► I’m afraid ... /ə'freɪd/ /aɪm ə'freɪd/ przestraszowny ► boję się, obawiam się

after /ɑːftə(r)/ po

afternoon /ɑːftə'nuːn/ popołudnie

afterwards /'ɑːftəwədz/ potem, następnie

again /ə'gen/ znów

against /ə'genst/ przeciwko

agent /'eɪʤənt/ agent

ages ► for ages /'eɪʤɪz/ /fə(r) eɪʤɪz/ wieki ► od wieków

ago /ə'gəʊ/ temu

air /eə(r)/ powietrze

airport /'eəpɔːt/ lotnisko

album /'ælbəm/ album

all /ɔːl/ wszystko, wszyscy

all over ►It went all over the floor. /ɪt went ɔːl əʊvə ðə 'flɔː(r)/ wszędzie ► Wylądowało na całej podłodze.

all right /ɔːl 'raɪt/ w porządku

alone /ə'ləʊn/ sam

along /ə'lɒŋ/ wzdłuż

always /'ɔːlweɪz/ zawsze

ambition /æm'bɪʃn/ ambicja

ancient /'eɪnʃənt/ starożytni

angry /'æŋgri/ zły, zdenerwowany

animal /'ænɪməl/ zwierzę

annoying /ə'nɔɪɪŋ/ denerwujący

another /ə'nʌðə(r)/ kolejny, jeszcze jeden

answer /'ɑːnsə(r)/ odpowiedź

anything, not ... anything /'enɪθɪŋ/ /nɒt... 'enɪθɪŋ/ cokolwiek

Anyway,... /'enɪweɪ/ Tak czy inaczej, ...

apart from /ə'pɑːt frəm/ oprócz
anywhere ►
I didn’t see (her) anywhere. /'enɪweə(r)/ /aɪ dɪdnt siː hɜː(r) 'enɪweə(r)/ gdziekolwiek ►Nigdzie (jej) nie widziałem.

appear /ə'pɪə(r)/ pojawiać się, wydawać się

appearance /ə'pɪərəns/ wygląd

apple /æpl/ jabłko

appointment /ə'pɔɪntmənt/ spotkanie

area /'eərɪə/ obszar

arm /ɑːm/ ramię

arrive /ə'raɪv/ przybywać, docierać

artist /ɑːtɪst/ artysta

as /æz, əz/ tak, jak

SłOWNICZEK
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asleep /ə'sliːp/ pogrążony we śnie

ask /ɑːsk/ pytać, prosić

ate◄ eat /eɪt, iːt/ jadł ◄ jeść

athletics /æθ'letɪks/ lekkoatletyka

attention ► pay attention /ə'tenʃn/ /peɪ ə'tenʃn/ uwaga ► uważaj

audition /ɔː'dɪʃn/ przesłuchanie

aunt /ɑːnt/ ciotka

automatically /ɔːtə'mætɪkli/ automatycznie

awake /ə'weɪk/ przebudzony

B
back ► be back /bæk/ /biː 'bæk/ z powrotem ► wrócić

back ► have back /bæk/ /hæv 'bæk/ z powrotem ► mieć z powrotem

back /bæk/ plecy

bad /bæd/ zły

badge /bæʤ/ odznaka, znaczek

bag /bæg/ torba

bakery /'beɪkəri/ piekarnia

banana /bə'nɑːnə/ banan

band /bænd/ zespół muzyczny

barbecue /'bɑːbəkjʊ/ przyjęcie z grillem

bark /bɑːk/ szczekać

basketball /'bɑːskɪtbɔːl/ koszykówka

bat /bæt/ nietoperz

bath /bɑːθ/ kąpiel

bathroom /'bɑːθruːm/ łazienka

beach /biːʧ/ plaża

bean /biːn/ fasola

beard /'bɪəd/ broda

beautiful /'bjuːtɪfʊl/ piękny

became ◄ become /bɪ'keɪm, bɪ'kʌm/ stał się ◄ stawać się

because /biː'kʌz/ ponieważ, bo

become /bɪ'kʌm/ stawać się

bed /bed/ łóżko

bedtime /'bedtaɪm/ pora snu

beef /biːf/ wołowina

before /bɪ'fɔː(r)/ przed, zanim

behind /bɪ'haɪnd/ za, z tyłu

believe /bɪ'liːv/ wierzyć

bell /bel/ dzwonek

bench /benʧ/ ławka

best friend /best 'frend/ najlepszy przyjaciel

between /bɪ'twɪːn/ pomiędzy

big /bɪg/ duży

bike /baɪk/ rower

bin /bɪn/ kosz na śmieci

biography /baɪ'ɒgrəfi/ biografia

birth ► date of birth /bɜːθ, deɪt əv 'bɜːθ/ narodziny ► data urodzin

birthday /'bɜːθdeɪ/ urodziny

bite /baɪt/ gryźć

black /blæk/ czarny
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blonde /blɒnd/ blond, blondynka

blood /blʌd/ krew

blow /bləʊ/ dmuchać

blue /bluː/ niebieski

board /bɔːd/ tablica

boat /bəʊt/ łódka

book /bʊk/ książka

bookshop /'bʊk ʃɒp/ księgarnia

border /'bɔːdə(r)/ granica

bored /bɔːd/ znudzony

boring /'bɔːrɪŋ/ nudny

born ► was born /bɔːn, wəz 'bɔːn/ urodzony ►urodził się

borrow /'bɒrəʊ/ pożyczać (od kogoś)

both /bəʊθ/ obydwa

bottle /bɒtl/ butelka

bought ◄ buy /bɔːt, baɪ/ kupił ◄ kupować

box/basket, picnic box/basket /bɒks, 'bɑːskɪt/ /'pɪknɪk bɒks, bɑːskɪt/ pudełko/koszyk, koszyk piknikowy

boy ► boys’ school /bɔɪ/ /'bɔɪz skuːl/ chłopiec ► szkoła dla chłopców

boyfriend /'bɔɪfrend/ chłopak

bracelet /'breɪslət/ bransoletka

bread /bred/ chleb

break /breɪk/ przerwa, łamać

breakfast /'brekfəst/ śniadanie

bridge /brɪʤ/ most

brilliant /'brɪlɪənt/ wybitny, fantastyczny

Britain /'brɪtən/ Brytania

brought back ◄ bring back /brɔːt 'bæk, brɪŋ 'bæk/ przyniósł z powrotem ◄ przynieść z powrotem

brown /braʊn/ brązowy

brush ► brush teeth /brʌʃ/ /brʌʃ 'tiːθ/ szczotkować ► myć zęby

building /'bɪldɪŋ/ budynek

built ◄ build /bɪlt, bɪld/ zbudował ◄ budować

burn /bɜːn/ palić, parzyć

burnt ◄ burn /bɜːnt, bɜːn/ spalił, oparzył◄ palić, parzyć

bus /bʌs/ autobus

bus stop /'bʌs stɒp/ przystanek autobusowy

busy /'bɪzi/ zajęty, ruchliwy

but /bʌt/ ale

butcher’s /'bʊʧəz/ sklep mięsny

butter /'bʌtə(r)/ masło

buy /baɪ/ kupować

by, by 5.30 /baɪ, baɪ faɪv ' θɜːti/ do, do piątej trzydzieści

C
cackle /'kækl/ chichotać, rechotać

cafe /'kæfeɪ/ kawiarnia

cake /keɪk/ ciasto

call /kɔːl/ dzwonić

came ◄ come /keɪm, kʌm/ przyszedł ◄ przychodzić

camera /'kæmrə/ aparat fotograficzny

camp /kæmp/ obóz

camping, go camping /'kæmpɪŋ, gəʊ kæmpɪŋ/ kemping, jechać pod namiot
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campsite /'kæmpsaɪt/ pole namiotowe

can /kæn/ puszka

Can I help you? /kən aɪ help juː/ W czym mogę pomóc?

Can I take a message? /kən aɪ 'teɪk ə mesɪʤ/ Czy mogę zapisać wiadomość?

canoeing /kə'nuːɪŋ/ kajakarstwo

capital /'kæpɪtl/ stolica

car /kɑː(r)/ samochód

car park /'kɑː pɑːk/ parking

card /kɑːd/ karta

careful ► Be careful! /'keəfʊl, bɪ 'keəfʊl/ uważny, ostrożny ► Uważaj!

carefully /'keəfʊli/ ostrożnie

carnival /'kɑːnɪvəl/ karnawał

Caribbean /'kærɪ'biːən/ Morze Karaibskie, Karaiby

carrot /'kærət/ marchewka

carry /'kæri/ nosić

cartoon /kɑː(r)'tuːn/ kreskówka

cat /kæt/ kot

catch /kæʧ/ łapać

cathedral /kə'θiːdrəl/ katedra

cave /keɪv/ jaskinia

CD player /siː 'diː pleɪə(r)/ odtwarzacz CD

celebrate /'seləbreɪt/ świętować

celebration /selə'breɪʃn/ uroczystość, obchody święta

cell phone (American English) /'sel fəʊn/ telefon komórkowy

cereal /'sɪərɪəl/ płatki śniadaniowe

champion /'ʧæmpɪən/ zwycięzca, mistrz

championship chance ► no chance /'ʧæmpɪənʃɪp/ /ʧɑːns/ /'nəʊ ʧɑːns/ szansa na zwycięstwo ► nie ma szans

character /'kærɪktə(r)/ charakter

charity /'ʧærɪti/ organizacja charytatywna

chat up /ʧæt ʌp/ zagadywać, podrywać

check /ʧek/ sprawdzać

cheek /ʧiːk/ policzek

cheese /ʧiːz/ ser

cheese shop /ʧiːz ʃɒp/ sklep z serami

chemist’s /'kemɪsts/ apteka

chewing gum /'ʧuːɪŋ gʌm/ guma do żucia

chicken /ʧɪkn/ kurczak

children /'ʧɪldrən/ dzieci

chin /ʧɪn/ podbródek

Chinese /ʧaɪ'niːz/ chiński

chocolate /ʧɒklət/ czekolada

choose /ʧuːz/ wybierać

church, the Catholic Church /ʧɜːʧ/ /ðə 'kæθlɪk ʧɜːʧ/ kościół, Kościół Katolicki

cinema /'sɪnəmə/ kino

circus /'sɜːkəs/ cyrk

city /sɪti/ miasto

clap /klæp/ klaskać

class /klɑːs/ klasa (grupa studentów)

classroom /'klɑːsruːm/ sala klasowa

clean /kliːn/ czysty
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clever /'klevə(r)/ mądry, sprytny

click /klɪk/ pstrykać, klikać

climb /klaɪm/ wspinać się

close /kləʊz/ zamykać

clothes shop /kləʊðz ʃɒp/ sklep z ubraniami

cloud /klaʊd/ chmura

cloudy /'klaʊdi/ pochmurny, pochmurno

club /klʌb/ klub

coaching /'kəʊʧɪŋ/ trening

coast /kəʊst/ wybrzeże

coffee /'kɒfi/ kawa

cold ► It’s cold. /kəʊld/ /ɪts 'kəʊld/ zimno ► Jest zimno.

collect /kə'lekt/ zbierać

college /kɒlɪʤ/ uniwersytet, kolegium

comb /kəʊm/ grzebień

come /kʌm/ przychodzić

come in /kʌm 'ɪn/ wchodzić

comedy programme /'kɒmədɪ prəʊgræm/ program komediowy

compass /'kʌmpəs/ kompas

compass point /'kʌmpəs pɒɪnt/ wskazanie kompasu

compete /kəm'piːt/ współzawodniczyć

competition /kɒmpə'tɪʃn/ zawody, konkurs

computer /kəm'pjuːtə(r)/ komputer

concert /'kɒnsət/ koncert

Congratulations! /kəngræʧʊ'leɪʃnz/ Gratulacje!

cook /kʊk/ gotować

cookie (American English) /'kʊki/ ciastko

cost /kɒst/ kosztować, koszt

Could you say ... phoned? /'kʊd juː seɪ ... 'fəʊnd/ Czy mógłby pan przekazać, że dzwonił(a) ...?

Could you tell me the way to ...? /'kʊd juː tel miː ðə weɪ tə .../ Przepraszam, jak dojść do...?

course ► of course /kɔːs/ /əv 'kɔːs/ kurs, kierunek ► oczywiście

court /kɔːt/ sąd

cousin /kʌzn/ kuzyn, kuzynka

covers (of a bed) /'kʌvəz/ pościel

crash into /kræʃ 'ɪntuː/ wpaść na

cricket /'krɪkɪt/ krykiet

crisps /krɪsps/ chipsy, chrupki

cropped /krɒɒpt/ na jeża

cross /krɒs/ krzyż, przechodzić przez

cuddle /'kʌdl/ tulić się

cupboard /'kʌbəd/ kredens, szafka

curly /'kɜːli/ kręcone

currency /'kʌrənsi/ waluta

cycle /'saɪkl/ jeździć na rowerze

D
dance /dɑːns/ tańczyć

dangerous /'deɪnʤərəs/ niebiezpieczny

dark skinned /dɑːk skɪnd/ ciemnoskóry

dark, dark brown /dɑːk, dɑːk braʊn/ ciemny, ciemnobrązowy

dark, after dark /dɑːk, aftə 'dɑːk/ ciemno, po zmierzchu
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daughter /'dɔːtə(r)/ córka

day out /deɪ aʊt/ dzień wolny na świeżym powietrzu

dear ► Oh dear! /'dɪə(r)/ /əʊ 'dɪə(r)/ kochany ► Ojej!

decide /dɪ'saɪd/ decydować

deep /diːp/ głęboki

delicatessen /delɪkə'tesn/ delikatesy

deliver /dɪ'lɪvə(r)/ dostarczać

dentist’s /'dentɪsts/ gabinet dentystyczny

department store /dɪ'pɑːtmənt stɔː(r)/ dom towarowy

desert (n) /'dezət/ pustynia

designer /dɪ'zaɪnə(r)/ projektant

desk /desk/ biurko

detention /dɪ'tenʃn/ zatrzymanie za karę po zajęciach w szkole

devil /'devl/ diabeł

diary /'daɪəri/ pamiętnik, dziennik

did ◄ do /dɪd, duː/ zrobił ◄ robić

different /'dɪfrənt/ różny, inny

difficult /'dɪfɪkəlt/ trudny

dinnertime /'dɪnətaɪm/ pora obiadu

discover /dɪs'kʌvə(r)/ odkrywać

discoverer /dɪs'kʌvərə(r)/ odkrywca

discovery /dɪs'kʌvəri/ odkrycie

display /dɪs'pleɪ/ wyświetlać

distance /'dɪstəns/ odległość

district /'dɪstrɪkt/ dzielnica

divorce /dɪ'vɔːs/ rozwód

do well /duː 'wel/ dobrze sobie radzić

doctor /dɒktə(r)/ lekarz

documentary /dɒkjʊ'mentri/ program dokumentalny

doll /dɒl/ lalka

done ► Well done! /dʌn/ /wel ckn/ zrobione ► Dobra robota!

donkey /'dɒŋki/ osioł

door /dɔː(r)/ drzwi

doorway /'dɔːweɪ/ wejście

doughnut /'dəʊnʌt/ pączek

down /daʊn/ dół

dragon /'drægən/ smok

dress /dres/ sukienka

dress up /dres 'ʌp/ przebierać się

drink /drɪŋk/ pić

drive /draɪv/ prowadzić, jeździć

drop /drɒp/ upuścić

drums /drʌmz/ perkusja

dry /draɪ/ suchy

dune /djuːn/ wydma

during /'ʤʊərɪŋ/ podczas, w trakcie

E
each other /iːʧ ʌðə(r)/ siebie nawzajem

ear /ɪə(r)/ ucho

early /ɜːli/ wcześnie, wczesny
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earn /ɜːn/ zarabiać

earring /'ɪərɪŋ/ kolczyk

earth /ɜːθ/ ziemia

easily /'iːzli/ łatwo

east /iːst/ wschód

Easter /'iːstə(r)/ Wielkanoc

easy /'iːzi/ łatwy

eat /iːt/ jeść

ecology /ɪ'kɒləʤi/ ekologia

education /eʤʊ'keɪʃn/ edukacja

effects, special effects /ɪ'fekts, speʃl ɪ'fekts/ efekty, efekty specjalne

egg /eg/ jajko

either... or /'aɪðə(r) ... ɔː(r)/ albo... albo

elegant /'elɪgənt/ elegancki

else ► What else? /els/ /wɒt 'els/ inny ► Co jeszcze?

e-mail /'iː meɪl/ email

emperor /'empərə(r)/ cesarz, imperator

end ► in the end /end/ /ɪn ðiː 'end/ koniec ►na/ w końcu

enemy /'enəmi/ wróg

energetic /enə'ʤetɪk/ energetyczny

energy /'enəʤi/ energia

enjoy /ɪn'ʤɔɪ/ cieszyć się, lubić

enough /ɪ'nʌf/ wystarczająco

enough ► That’s enough. /ɪ'nʌf/ /ðæts ɪ'nʌf/ wystaczy ► Już wystarczy.

episode /'epɪsəʊd/ odcinek

erupt /ɪ'rʌpt/ wybuchać

establish /ɪ'stæblɪʃ/ zakładać, ustanawiać

even /'iːvn/ nawet

evening /'iːvnɪŋ/ wieczór

ever ► the first ever /'evə(r)/ /ðə fɜːst 'evə(r)/ kiedykolwiek ► pierwszy w historii

every /'evri/ każdy

everybody /'evrɪbɒdi/ każdy

everything /'evrɪθɪŋ/ wszystko

exactly /ɪk'zæktli/ dokładnie

exam /ɪk'zæm/ egzamin

excellent /'eksələnt/ znakomity

Excuse me. /ɪk'skjuːz mi/ Przepraszam.

exhausted /ɪk'zɔːstɪd/ wycieńczony

exotic /ɪk'zɒtɪk/ egzotyczny

expect ► I didn’t expect to get a place. /ɪk'spekt/ /aɪ dɪdnt ɪk'spekt tə get ə pleɪs/
spodziewać się ► Nie spodziewałem się dostać 
miejsca.

expensive /ɪk'spensɪv/ drogi

eye /aɪ/ oko

eyebrows /'aɪbraʊz/ brwi

F
face /feɪs/ twarz

fair skinned /feə(r) skɪnd/ jasnoskóry

fall /fɔːl/ upadać, spadać

fall off /fɔːl 'ɒf/ odpadać

famous /'feɪməs/ sławny

fantastic /fæn'tæstɪk/ fantastyczny
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fast /fɑːst/ szybki

favourite /'feɪvrɪt/ ulubiony

feel /fiːl/ czuć (się)

feet /fiːt/ stopy

fell ◄ fall /fel, fɔːl/ upadł ◄ upadać

few /fjuː/ niewiele

field /fiːld/ pole

film /fɪlm/ film

find /faɪnd/ znajdywać

 finger /'fɪngə(r)/ palec

finish /'fɪnɪʃ/ kończyć

finish time /'fɪnɪʃ taɪm/ czas ukończenia

fire /'faɪə(r)/ ogień

fireworks /'faɪəwɜːks/ fajerwerki

first /fɜːst/ pierwszy

fish /fɪʃ/ ryba, łowić ryby

fishmonger /'fɪʃmʌŋgə(r)/ sklep rybny

fitness training /'fɪtnəs treɪnɪŋ/ trening fitness

fizzy ► fizzy drink /'fɪzi/ /fɪzɪ 'drɪŋk/ gazowany ► napój gazowany

flat /flæt/ mieszkanie

fleece /fliːs/ polar

flew ◄ fly /fluː, flaɪ/ latał ◄ latać 

floor /flɔː(r)/ podłoga

flour /'flaʊə(r)/ mąka

fly /flaɪ/ latać

foggy ► It’s foggy. /'fɒɒgi/ /ɪts fɒgi/ mgliście/mglisty ► Jest mgliście.

follow /'fɒləʊ/ podążać

food /fuːd/ jedzenie

foot /fʊt/ stopa

football /'fʊtbɔːl/ piłka nożna

forehead /'fɔːhed/ czoło

forest /fɒrɪst/ las

forget /fə'get/ zapominać

Formula One /fɔːmjʊlə 'wʌn/ Formuła Pierwsza

forward ► look forward to /fɔːwəd/ /lʊk 'fɔːwəd tə/ naprzód ► oczekiwać z niecierpliwością

found ◄ find /faʊnd, faɪnd/ znalazł ◄ znajdywać

freckles /'freklz/ piegi

free time /friː 'taɪm/ czas wolny

French fries (American English) /frenʧ 'fraɪz/ frytki

fridge /frɪʤ/ lodówka

friend /frend/ przyjaciel

friendly /'frendli/ przyjacielski

frightened ► I’m frightened of... /'fraɪtənd/ /aɪm 'fraɪtənd əv.../ przerażony ► Boję się...

fringe /frɪnʤ/ grzywka

frozen /frəʊzn/ zamarznięty, mrożony

fruit /fruːt/ owoc(e)

fruit and vegetable shop /frʊɪt ən 'veʤtəbl ʃɒp/ warzywniak

fun /fʌn/ zabawa

funny /fʌni/ zabawny

fussy /fʌsi/ grymaśny
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G
game /geɪm/ gra, zabawa

garden /'gɑːdn/ ogród

gate /geɪt/ brama

gave ◄ give /geɪv, gɪv/ dał ◄ dawać

generous /'ʤenərəs/ chojny

Geography /'ʤiːɒgrəfi/ geografia

get ► he gets Ł10 /get/ /hiː gets ten 'paʊndz/ dostawać ► on dostaje Ł10

get dressed /get 'drest/ ubierać się

get off /get 'ɒf/ wysiadać

get up /get 'ʌp/ wstawać

ghost /gəʊst/ duch

girl ► girls’ school /gɜːl/ /'gɜːlz skuːl/ dziewczynka ► szkoła dla dziewcząt

give /gɪv/ dawać

gladiator /'glædi'eɪtə(r)/ gladiator

glass /glɑːs/ szkło

glasses /'glɑːsɪz/ okulary

go /gəʊ/ chodzić

go in for /gəʊ 'ɪn fə(r)/ zdecydować się, wziąć udział

goalkeeper /'gəʊl'kiːpə(r)/ bramkarz

god /gɒd/ bóg, bóstwo

Golden Jubilee /'gəʊldn ʤuːbɪliː/ pięćdziesiąta rocznica ślubu

good /gʊd/ dobry

good ► be good at /gʊd/ /bɪ 'gʊd ət/ dobry ► być dobrym z...

government /'gʌvənmənt/ rząd

grade ► A grade /greɪd/ /'eɪ greɪd/ ocena ► piątka

grandfather /'græn'fɑːðə(r)/ dziadek

grandmother /'græn'mʌðə(r)/ babcia

grandparents /'græn'peərənts/ dziadkowie

grandson /'grænd'sʌn/ wnuk

grape /greɪp/ winogrono

great /greɪt/ świetny, wielki

green /griːn/ zielony

grey /greɪ/ szary

Guess what? /ges 'wɒt/ Zgadnij co się stało! / Wiesz co?

Guides    /gaɪdz/ harcerze

guitar /gɪ'tɑː(r)/ gitara

had ◄ have   /hæd, hæv/ miał ◄ mieć

hair /heə(r)/ włosy

hairdresser’s /'heədresəz/ salon fryzjerski

hairstyle /'heəstaɪl/ fryzura

Hallowe’en /hæləʊ'iːn/ Halloween

ham /hæm/ szynka

hand /hænd/ dłoń

Hands off! /hændz ɒf/ Sio! / Zostaw!

Hang on a minute! /hæŋ 'ɒn ə mɪnɪt/ Zaczekaj!

happen /'hæpn/ wydarzyć się, dziać się

happy ► He wasn’t happy. /'hæpi/ /hiː wɒznt 'hæpi/
szczęśliwy /zadowolony ► Nie był szczęśliwy /zado-
wolony.

hard /hɑːd/ twardy, trudny

hat /hæt/ kapelusz
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head /hed/ głowa

head of state /hed əv steɪt/ głowa państwa

health /helθ/ zdrowie

heard ◄ hear /hɜːd, hɪə(r)/ słyszał ◄ słyszeć

heavy /'hevi/ ciężki

hell /hel/ piekło

Hello, could I speak to .... please? /he'ləʊ, kʊd aɪ ,spiːk tə ... pliːz/ Dzień dobry, czy mogę prosić...?

help /help/ pomagać, pomoc

help yourself /help jɔː'self/ częstuj się

helpful /'helpfʊl/ pomocny

Here’s your change. /'hɪəz jɔː 'ʧeɪnʤ/ Oto pana reszta.

hide /haɪd/ chować (się)

high /haɪ/ wysoki

hit ◄ hit /hɪt, hɪt/ uderzył ◄ uderzać

hobby /'hɒbi/ hobby

hold onto /həʊld 'ɒntə/ trzymać się (czegoś)

holiday /'hɒlɪdeɪ/ wakacje

home /həʊm/ dom, ognisko domowe

homework /'həʊmwɜːk/ praca domowa

hoot /huːt/ klakson, gwizd

hospital /'hɒspɪtl/ szpital

hot ► It’s hot. /hɒt/ /ɪts 'hɒt/ gorąco ► Jest gorąco.

hour /'aʊə(r)/ godzina

house /haʊs/ dom

How much is ... ? /haʊ 'mʌʧ ɪz.../ Ile kosztuje...?

How’s the pizza? /haʊz ðə 'piːtsə/ Jak smakuje pizza?

howl /haʊl/ wyć

huge /hjuːʤ/ ogromny

hundred /'hʌndrəd/ sto

hungry ► be hungry /'hʌŋgri/ /biː 'hʌŋgri/ głodny ► być głodnym

hurry /hʌri/ spieszyć się

hurt yourself /'hɜːt 'jɔːself/ zrobić sobie krzywdę

I
I don’t care. /aɪ dəʊnt 'keə(r)/ Wszystko mi jedno.

I don’t know. /aɪ dəʊnt 'nəʊ/ Nie wiem.

I don’ t think so. /aɪ dəʊnt θɪnk səʊ/ Nie sądzę.

I know. /aɪ 'nəʊ/ Wiem.

I think so too. /aɪ θɪnk səʊ 'tuː/ Też tak sądzę.

I want to ... /aɪ wɒnt tə.../ Chcę...

I was only joking. /aɪ wəz əʊnlɪ 'ʤəʊkɪŋ/ Tylko żartowałem.

I’d like... please. /aɪd laɪk ...pliːz/ Chciałbym prosić...

I’ll just watch. /aɪl ʤʌst 'wɒʧ/ Tylko popatrzę.

I’m sorry, he isn’t here. /aɪm sɒri, hiː ɪznt 'hɪə(r)/ Przykro mi, nie ma go.

ice cream /'aɪs kriːm/ lody

ice hockey /'aɪs 'hɒki/ hokej na lodzie

ice skating /'aɪs 'skeɪtɪŋ/ jazda na lodzie

idea ► Great idea! /aɪ'dɪə/ /'greɪt 'aɪdɪə/ pomysł ► Świetny pomysł!

ill /ɪl/ chory

imagine /ɪ'mæʤɪn/ wyobrażać sobie

independence /ɪndə'pendəns/ niezależność
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industrial /ɪn'dʌstrɪəl/ przemysłowy

inside /ɪn'saɪd/ wewnątrz

instrument /'ɪnstrəmənt/ instrument

interest /'ɪntrest/ zainteresowanie

interesting /'ɪntrəstɪŋ/ interesujący

international /ɪntə'næʃnl/ międzynarodowy

internet ► surf the internet /'ɪntənet/ /sɜːf ðiː 'ɪntənet/ internet ► surfować po internecie

into /'ɪnte/ do, w

invite /ɪn'vaɪt/ zapraszać

Is it far? /ɪz ɪt 'fɑː(r)/ Czy to daleko?

island /'aɪlənd/ wyspa

It’s about a dog and a wizard. /ɪts əbaʊt ə dɒg ənd ə 'wɪzəd/ Opowiada o psie i czarnoksiężniku.

It’s fun. /ɪts 'fʌn/ To fajne. / To dobra zabawa.

It’s lovely. /ɪts 'lʌvli/ Jest śliczny.

It’s not fair. /ɪts nɒt 'feə(r)/ To nie fair. 

It’s not far. /ɪts nɒt 'fɑː(r)/ To niedaleko.

It’s only a toy spider. /ɪts əʊnlɪ ə 'tɒɪ spaɪdə(r)/ To tylko pająk-zabawka.

It’s quite a long way. /ɪts kwaɪt ə lɒŋ 'weɪ/ To dość daleko.

It’s time for bed. /ɪts taɪm fə 'bed/ Czas do łóżka.

J
jacket /'ʤækɪt/
Japanese /ʤæpə'niːz/
jeans /ʤiːnz/
jewel /ʤʊəl/ klejnot

jeweller’s /'ʤʊələz/ sklep jubilerski

job /ʤɒb/ praca

join /ʤɒɪn/ dołączać (sie)

journey /'ʤɜːni/ podróż

juice /ʤuːs/ sok

jump /ʤʌmp/ skakać, skok

jumper /'ʤʌmpə(r)/ sweter

jungle /'ʤʌngl/ dżungla

junior /'ʤuːnɪə(r)/ junior

just /ʤʌst/ tylko, właśnie

Just then /ʤʌst 'ðen/ Właśnie wtedy

K
karate /kə'ræti/ karate

kart /kɑːt/ gokart

karting, go karting /'kɑːtɪŋ, gəʊ 'kɑːtɪŋ/ jazda na gokartach, iść pojeździć na gokartach

keep /kiːp/ trzymać, zachować

keep away /kiːp ə'weɪ/ trzymać się z daleka

key ring /'kiːrɪŋ/ kółko do kluczy

kind /kaɪnd/ rodzaj

king /kɪŋ/ król

kit, sports kit /kɪt, spɔːts kɪt/ zestaw, strój sportowy

kitchen /'kɪʧn/ kuchnia

kite /kaɪt/ latawiec

knee /niː/ kolano

knock /nɒk/ pukać

knock into /nɒk 'ɪntə/ wpaść na
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know ► you know /nəʊ/ /juː 'nəʊ/ wiedzieć ► wiesz

L
lake /leɪk/ jezioro

lamb /læm/ jagnię, jagnięcina

land /lænd/ ziemia, kraina

language /længwɪʤ/ język

large /lɑːʤ/ duży

last ► When did you last...? /lɑːst/ /wen dɪd juː lɑːst.../ ostatnio ► Kiedy ostatnio...?

last night /lɑːst 'naɪt/ ostatniej nocy

late /leɪt/ późno, późny

laugh /lɑːf/ śmiać się

learn /lɜːn/ uczyć się

leave /liːv/ wyjeżdzać, zostawiać

left /left/ wyjechał, zostawił

left ◄ leave /left, liːv/ wyjechał, zostawił ◄ wyjeżdzać, zostawiać

left ► Is there much left? /left/ /ɪz ðeə mʌʧ 'left/ zostało ►Czy dużo zostało?

leg /leg/ noga

lemon /'lemən/ cytryna

let /let/ pozwalać

Let’s make ... /lets meɪk.../ Zróbmy...

letter /'letə(r)/ list, litera

licence ► driving licence /'laɪsəns/ /'draɪvɪŋ 'laɪsəns/ licencja ► prawo jazdy

lie /laɪ/ kłamstwo, kłamać

life /laɪf/ życie

lift ► offer a lift /lɪft/ /ɒfə(r) ə 'lɪft/
podnosić ► zaoferować podwiezienie

light /laɪt/ lekki, światło

light ► light brown /laɪt/ /laɪt 'braʊn/ jasny ► jasnobrązowy

lightning /'laɪtnɪŋ/ błyskawica

like /laɪk/ lubić

like ► What... like? /laɪk/ /wɒt ... 'laɪk/ jak ► Jaki jest ...?

lip /lɪp/ warga

lipstick /'lɪpstɪk/ szminka

listen to /'lɪsn 'tə/ słuchać

litter /lɪte(r)/ śmieci

litter bin /lɪte 'bɪn/ kosz na śmieci

little /lɪtl/ mały

little ► a little /lɪtl/ /ə lɪtl/ niewiele ► trochę

living room /lɪvɪŋ 'ruːm/ salon

local /ləʊkl/ lokalny

long /lɒŋ/ długi

long ► for long /lɒŋ/ /fə 'lɒŋ/ długo ► na długo

long ► How long ...? /lɒŋ/ /haʊ 'lɒŋ/ długo ► Jak długo...?

long ► I won’t be long. /lɒŋ/ /aɪ wəʊnt bɪ 'lɒŋ/ długo ► To nie potrwa długo.

look after /lʊk 'ɑːfte(r)/ opiekować się

look at /'lʊk ət/ patrzeć na
look forward ► I’m looking forward 
to... /'lʊk fɔːwəd/ /aɪm 'lʊkɪŋ fɔːwəd tə.../ patrzeć naprzód ► oczekiwać z niecierpliwością

lose /luːz/ zgubić

lost ► get lost /lɒst, get lɒst/ zgubiony ► zbubić się

lots of ► a lot of /'lɒts əv, ə lɒt əv/ dużo

loud /laʊd/ głośny
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love /1ʌv/ miłość, kochać

lovely /'lʌvli/ śliczny

low /ləʊ/ niski, nisko

loyal /'lɔɪəl/ lojalny

luck /lʌk/ szczęście

lunch /lʌnʧ/ lunch

lunchtime /'lʌnʧtaɪm/ pora lunchu

M
made ◄ make /meɪd, meɪk/ zrobił◄ robić

magazine /mægə'ziːn/ czasopismo

magic /'mæʤɪk/ magia

mall (American English) /mɔːl/ centrum handlowe

map /mæp/ mapa

mark /mark/ znak, ślad, ocena

market /'mɑːkɪt/ market, bazar

marry /'mæri/ poślubić

match ► football match /mæʧ, 'fʊtbɔːl mæʧ/ mecz ► mecz piłki nożnej

maze /meɪz/ labirynt

meal /miːl/ posiłek

meaning /'miːnɪŋ/ znaczenie

meat /miːt/ mięso

medium ► of medium height /'miːdɪəm/ /əv 'miːdɪəm haɪt/ średni ► średniej wysokości

medium length /'miːdɪəm leŋθ/ średnia długość

meet /miːt/ spotykać

melon /'melən/ melon

member /'membə(r)/ członek

mermaid /'mɜːmeɪd/ syrena

mess /mes/ bałagan

microwave /'maɪkrəʊweɪv/ kuchenka mikrofalowa

middle /'mɪdl/ środek

midnight /'mɪdnaɪt/ północ

mile ► for miles /maɪl/ /fə 'maɪlz/ mila ► milami

milk /mɪlk/ mleko

mind ► Never mind. /maɪnd/ /'nevə 'maɪnd/ umysł, mieć coś przeciw ► Nieważne.

mine /maɪn/ mój

minute /'mɪnɪt/ minuta

miss /mɪs/ tęsknić, przegapić

moan /məʊn/ jęczeć, narzekać

mobile phone /məʊbaɪl 'fəʊn/ telefon komórkowy

model /mɒdl/ modelka, model

mole /məʊl/ pieprzyk

moment ► at the moment /'məʊmənt, ət ðə 'məʊmənt/ chwila ► w tej chwili

monarchy /'mɒnəki/ monarchia

money /'mʌni/ pieniądze

monster /'mɒnstə(r)/ potwór

month /mʌnθ/ miesiąc

monument /'mɒnjʊmənt/ pomnik

mood /muːd/ nastrój

moon /muːn/ księżyc

morning /'mɔːnɪŋ/ poranek
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most /məʊst/ większość

motor racing /'məʊtə reɪsɪŋ/ wyścigi samochodowe

mountain /'maʊntɪn/ góra

mountain range /'maʊntɪn 'reɪnʤ/ łańcuch górski

moustache /mʊs'tɑːʃ/ wąsy

mouth /maʊθ/ usta

movie theater (American English) /'muːvɪ 'θɪətə(r)/ kino

museum /mjuː'zɪəm/ muzeum

mushroom /mʌʃruːm/ grzyb

music /'mjuːzɪk/ muzyka

music programme /'mjuːzɪk 'prəʊgræm/ program muzyczny

music store /'mjuːzɪk 'stɔː(r)/ sklep muzyczny

musician /mjuː'zɪʃn/ muzyk

must /mʌst/ musieć

N
nail /neɪl/ paznokieć

nature programme /'neɪʧə 'prəʊgræm/ program przyrodniczy

naughty /nɔːti/ niegrzeczny

near /'nɪə(r)/ blisko

nearly /'nɪəli/ prawie

neat ► That’s neat. /niːt/ /ðæts niːt/ czysty, porządny ► To super.

neck /nek/ szyja

necklace /'nekləs/ naszyjnik

need /niːd/ potrzebować, potrzeba

never /'nevə(r)/ nigdy

new /njuː/ nowy

New Year /njuː 'jɪə(r)/ Nowy Rok

news /njuːz/ wiadomości

news ► the news /njuːz/ /ðə 'njuːz/ wiadomości ► wiadomości (program TV)

newsagent’s /'njuːzeɪʤənts/ kiosk

newspaper /'njuːspeɪpə(r)/ gazeta

next /nekst/ następny

nice /naɪs/ miły

nobody /'nəʊbɒdi/ nikt

noise /nɔɪz/ hałas

north /nɔːθ/ północ

north-east /nɔːθ iːst/ północny-wschód

north-west /nɔːθ 'west/ północny-zachód

nose /nəʊz/ nos

Not for me. /nɒt fə mi/ Nie dla mnie.

nothing /'nʌθɪŋ/ nic

notice /'nəʊtɪs/ ogłoszenie

now /naʊ/ teraz

O
observatory /əb'zɜːvətri/ obserwatorium

ocean /'əʊʃn/ ocean

off ► have a day off /ɒf/ /hæv ə deɪ 'ɒf/ wolny ► mieć wolny dzień

offer /ɒfə(r)/ oferować, oferta

often /'ɒfn/ często

often ► more often /'ɒfn/ /mɔː(r) 'ɒfn/ często ► częściej
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Oh, I see. /əʊ aɪ 'siː/

Ach, rozumiem.

oil /ɔɪl/ olej

oil lamp /'ɔɪl læmp/ lampa olejna

OK /əʊ keɪ/ w porządku

old /əʊld/ stary

old-fashioned /əʊld 'fæʃnd/ starodawny

Olympic Games /ə'lɪmpɪk 'geɪmz/ Olimpiada

one /wʌn/ jeden

onion /'ʌnjən/ cebula

only /'əʊnli/ tylko

Oops! /ʊps/ Ups!

open /'əʊpn/ otwierać

open top bus /əʊpn tɒp 'bʌs/ autobus z tarasem widokowym

orange /ɒrɪnʤ/ pomarańczowy, pomarańcz

organisation /ɔːgənaɪ'zeɪʃn/ organizacja

other /'ʌðə(r)/ inny

out ► be out /aʊt/ /biː 'aʊt/ na zewnątrz ► być poza domem

outdoor /aʊtdɔː(r)/ zewnętrzny, na świeżym powietrzu

outside /aʊt'saɪd/ na zewnątrz

over /'əʊvə(r)/ ponad

owl /aʊl/ sowa

own ► on your own /əʊn/ /ɒn jə(r) 'əʊn/ własny ► samemu

P
pack one’s bags /pæk wʌnz 'bægz/ pakować się

pain /peɪn/ ból

palace /'pæls/ pałac

pale /peɪl/ blady

pancake /'pænkeɪk/ naleśnik

panther /pænθə(r)/ pantera

paper /'peɪpə(r)/ papier

paper round ► do a paper round /peɪpə raʊnd, duː ə 'peɪpə raʊnd/ roznoszenie gazet ► roznosić gazety

parade /pə'reɪd/ parada

parent /'peərənt/ rodzic

park the car /pɑːk ðə kɑː(r)/ parkowac samochód

part /pɑːt/ część

part ► take part in /pɑːt/ /teɪk 'pɑːt ɪn/ udział ► brać udział w

party /'pɑːti/ impreza

partying /'pɑːtɪŋ/ imprezowanie

pass /pɑːs/ podawać

past /pɑːst/ obok

path /pɑːθ/ ścieżka

patient /'peɪʃənt/ cierpliwy

pay for /'peɪ 'fə(r)/ płacić za

pea /piː/ groszek

pencil case /'pensɪl 'keɪs/ piórnik

pen-friend /'penfrend/ korespondencyjny znajomy

people ► people say /'piːpl/ /piːpl 'seɪ/ ludzie ► ludzie mówią

pepper /'pepə(r)/ pieprz

perform /pəf'ɔːm/ występować

perhaps /pə'hæps/ być może
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person /'pɜːsən/ osoba

personal CD player /pɜːsənl siː 'diː pleɪə(r)/ przenośny odtwarzacz CD

personality /pɜːsə'nælɪti/ osobowość

pet /pet/ zwierzątko domowe

pharmacy (American English) /'fɑːməsi/ apteka

phone /fəʊn/ telefon

photo /'fəʊtəʊ/ zdjęcie

piano lesson /pɪ'ænəʊ lesn/ lekcja gry na pianinie

pick up /pɪk 'ʌp/ odbierać

picnic /'pɪknɪk/ piknik

picture /'pɪkʧə(r)/ obrazek

piece /piːs/ kawałek

pig /pɪg/ świnia

pink /pɪŋk/ różowy

place /pleɪs/ miejsce

plan /plæn/ plan

plant /plɑːnt/ roślina

play /pleɪ/ bawić się, zabawa

play ► school play /pleɪ/ /skuːl 'pleɪ/ sztuka teatralna ► szkolna sztuka

player /pleɪə(r)/ gracz

please /pliːz/ proszę

plenty of /'plentɪ əv/ dużo

pocket money /'pɒkɪt mʌni/ kieszonkowe

poetry /'pəʊətri/ poezja

point your toes /pɒɪnt jə 'təʊz/ wyprostuj palce u stóp

pointed /'pɒɪntɪd/ ostry, spiczasty

pool /puːl/ basen

popular /pɒpjʊlə(r)/ popularny

population /pɒpjʊ'leɪʃn/ populacja

port /pɔːt/ port

post /pəʊst/ poczta

postcard /pəʊs'kɑːd/ pocztówka

potato /pə'teɪtəʊ/ ziemniak

potato chips (American English) /'pəteɪtəʊ 'ʧɪps/ czipsy, chrupki

pounds /paʊndz/ funty

practical /'præktɪkl/ praktyczny

practise /'præktɪs/ ćwiczyć

present /'preznt/ obecny

prison /prɪzn/ więzienie

prize /praɪz/ nagroda

probably /'prɒbəbli/ prawdopodobnie

professional /prə'feʃənl/ profesjonalny

programme /'prəʊgræm/ program

project /prɒʤekt/ pojekt

protect /prə'tekt/ chronić

Protestant /'prɒtɪstənt/ protestant

proud of /'praʊd/ dumny z

pudding ► Christmas pudding /'pʊdɪŋ/ /krɪsməs pʊdɪŋ/ deser ► ciasto bożonarodzeniowe

pull out of /pʊl 'aʊt əv/ wyciągnąć z 

purple /'pɜːpl/ fioletowy
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purpose ► You did that on purpose. /'pɜːpəs, juː dɪd ðæt ɒn 'pɜːpəs/ cel ► Zrobiłeś to specjalnie.

purse /pɜːs/ portmonetka

push /pʊʃ/ popychać

put /pʊt/ kłaść

put back /pʊt 'bæk/ odkładać

put on /pʊt 'ɒn/ zakładać

put up /pʊt 'ʌp/ rozkładać (namiot)

pyramid /'pɪrəmɪd/ piramida

Q
queen /kwiːn/ królowa

quick /kwɪk/ szybki

quickly /'kwɪkli/ szybko

quiet /'kwaɪət/ cichy

quietly /'kwaɪətli/ cicho

quite /kwaɪt/ dość, całkiem

quiz show /'kwɪz 'ʃəʊ/ teleturniej

R
race (n) /reɪs/ wyścig

race (v) /reɪs/ ścigać się

racing driver /'reɪsɪŋ 'draɪvə(r)/ kierowca wyścigowy

rain /reɪn/ deszcz

rainforest /'reɪnfɒrɪst/ las deszczowy

raining ► It’s raining. /'reɪnɪŋ/ /ɪts 'reɪnɪŋ/ padać ► Pada deszcz.

raise money /reɪz 'mʌni/ zbierać pieniądze

read /riːd/ czytać

ready /'redi/ gotowy

really /'rɪəli/ naprawdę

really ► not really /'rɪəli/ /nɒt 'rɪəli/ naprawdę ► Nie bardzo.

reason /'riːzn/ powód

recently /'riːsəntli/ ostatnio

record (n) /'rekɔːd/ nagranie

record (v) /rɪ'kɔːd/ nagrywać

recycle /riː'saɪkl/ odzyskiwać surowce wtórne

red /red/ czerwony, rudy

reddish-brown /redɪʃ 'braʊn/ rudo-brązowy

reign /reɪn/ rządzić

relax /rɪ'læks/ relaks, relaksować się

remember /rɪ'membə(r)/ pamiętać

repeat /rɪ'piːt/ powtarzać

republic /rɪ'pʌblɪk/ republika

rice /raɪs/ ryż

rich /rɪʧ/ bogaty

ride ► bike ride /raɪd/ /'baɪk raɪd/ przejażdżka ► przejażdżka rowerowa

ride one’s bike /raɪd wʌnz 'baɪk/ jeździć na rowerze

right /raɪt/ prawy, właściwy, poprawny

ring /rɪŋ/ okrąg, pierścionek

river /'rɪvə(r)/ rzeka

road /rəʊd/ droga

roller-blading /'rəʊləbleɪdɪŋ/ jazda na rolkach

Roman /'rəʊmən/ rzymski
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room /ruːm/ pokój

round /raʊnd/ dokoła

round ► come round /raʊnd/ /kʌm 'raʊnd/ dokoła ► przyjść w odwiedziny

round ► have friends round /raʊnd/ /hæv frendz raʊnd/ dokoła ► gościć przyjaciół

roundabout /'raʊndəbaʊt/ rondo

routine /ruː'tiːn/ rutyna, przyzwyczajenie

routine ► dance routine /ruː'tiːn/ /'dans ruːtiːn/ układ ► układ taneczny

royal /'rɔɪəl/ królewski

rubber /'rʌbə(r)/ guma, gumka do ścierania

rugby /'rʌgbi/ rugby

rude /ruːd/ niegrzeczny, niemiły

rules /ruːlz/ zasady

run off with /rʌn ɒf wɪð/ uciec z

running, go running /'rʌnɪŋ , gəʊ rʌnɪŋ/ bieganie, iść biegać

S
safe /seɪf/ bezpieczny

safely /seɪfli/ bezpiecznie

said ◄ say /sed, seɪ/ powiedział ◄ mówić

sail /seɪl/ żeglować

salad /'sæləd/ sałatka

salmon /'sæmən/ łosoś

salt /sɔːlt/ sól

same /seɪm/ taki sam

sand /sænd/ piasek

sandwich /'sænwɪʤ/ kanapka

sank ◄ sink /sænk, sɪŋk/ zatonął ◄ tonąć

sardine /sɑː'diːn/ sardynka

sausage /'sɒsɪʤ/ kiełbasa

save /seɪv/ oszczędzać, ratować

saw ◄ see /sɔː, siː/ zobaczył ◄ widzieć

say /seɪ/ mówić

scar /skɑː(r)/ blizna

science /'saɪəns/ nauka ścisła

Scotland /'skɒtlənd/ szkocja

Scouts /skaʊts/ harcerze

screech /skriːʧ/ skrzeczeć, piszczeć

sea /siː/ morze

seaside /'siːsaɪd/ teren nadmorski, wybrzeże

see /siː/ widzieć

see ► We’ll see about that! /siː/ /wiːl 'siː əbaʊt ðæt/ widzieć ► Jeszcze zobaczymy!

seem /siːm/ wydawać się

send /send/ przesyłać

sent ◄ send /sent, send/ wysłał ◄ wysyłać

serious /'sɪərɪəs/ poważny

set off /set 'ɒf/ wyruszać

shape /ʃeɪp/ kształt

shark /ʃɑːk/ rekin

sharp /ʃɑːp/ ostry

ship /ʃiːp/ statek

shoe shop /'ʃuː ʃɒp/ sklep obuwniczy
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shop /ʃɒp/ sklep

shopping centre /'ʃɒpɪŋ 'sentə(r)/ centrum handlowe

short /ʃɔːt/ krótki, niski

shot up ► my hand shot up /ʃɒt ʌp/ /maɪ hænd ʃɒt 'ʌp/ wystrzelić w górę ► szybko podniosłem rękę

should /ʃʊd/ powinno się

shoulder /'ʃəʊldə(r)/ bark, ramię

show /ʃəʊ/ pokazywać, występ

shower /'ʃaʊə(r)/ prysznic

Shrove Tuesday /'ʃrəʊv ʧuːsdeɪ/ ostatki

shy /ʃaɪ/ nieśmiały

sights /saɪts/ miejsca godne zwiedzenia

signs /saɪnz/ znaki

silly /'sɪli/ głupkowaty

similar /'sɪmɪlə(r)/ podobny

singer /'sɪŋə(r)/ piosenkarz

sink /sɪŋk/ zlew

sit /sɪt/ siedzieć

size /saɪz/ rozmiar

skate /skeɪt/ jeździć na łyżwach/wrotkach

skateboard /'skeɪtbɔːd/ deskorolka

skiing /'skiːɪŋ/ jazda na nartach

skills /skɪlz/ umiejętności

skin /skɪn/ skóra

sleep /sliːp/ spać

slim /slɪm/ szczupły

slow /sləʊ/ powolny

slowly /'sləʊli/ powoli

small /smɔːl/ mały

smuggler /'smʌglə(r)/ przemytnik

snake /sneɪk/ wąż

sneakers (American English) /'sniːkəz/ tenisówki

snow /snəʊ/ śnieg

snowboard /'snəʊbɔːd/ snowboard

snowing ► (it’s snowing). /'snəʊɪŋ/ /ɪts 'snəʊɪŋ/ śnieg ► pada śnieg

snowman /'snəʊmæn/ bałwan

so /səʊ/ tak

so ► I think so. /səʊ/ /aɪ 'θɪŋk səʊ/ tak ► Tak sądzę.

soap opera /'səʊp ɒprə/ opera mydlana

soccer (American English) /'sɒkə(r)/ piłka nożna

sofa /'səʊfə/ kanapa

some /sʌm/ trochę

someone /'sʌmwʌn/ ktoś

sometimes /'sʌmtaɪmz/ czasami

soon /suːn/ niedługo

Sorry! /sɒri/ Przepraszam!

sort ► all sorts of things /sɔːt/ /ɔːl 'sɔːts əv θɪŋz/ rodzaj ► różne rzeczy

Sounds great! /saʊndz 'greɪt/ Brzmi świetnie!

soup /suːp/ zupa

south /saʊθ/ południe

south-east /saʊθ 'iːst/
południowy-wschód
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south-west /saʊθ 'west/ południowy-zachód

Spanish /'spænɪʃ/ hiszpański

speak /spiːk/ mówić

special /speʃl/ wyjątkowy

spend money /spend 'mʌni/ wydawać pieniądze

spend time /spend 'taɪm/ spędzać czas

spicy /'spaɪsi/ pikantny

spider /'spaɪdə(r)/ pająk

spiky /'spaɪki/ nastroszone

spoke ◄ speak /spəʊk, spiːk/ mówił ◄ mówić

sponsored /'spɒnsəd/ sponsorowany

sports programme /'spɔːts prəʊgræm/ program sportowy

sports shop /'spɔːts ʃɒp/ sklep sportowy

sporty /'spɔːti/ wysportowany

spring /sprɪŋ/ wiosna

squirt /skwɜːt/ strumień, tryskać

stand /stænd/ stać

stand up /stænd 'ʌp/ wstawać

star /stɑː(r)/ gwiazda

star wars /'stɑː wɔːz/ gwiezdne wojny

start /stɑːt/ zaczynać

start time /'stɑːt taɪm/ czas ropoczęcia / początkowy

statue /'stæʧuː/ statua

stay /steɪ/ zostawać

stay ► have friends to stay /steɪ/ /hæv 'frendz tə steɪ/ zostawać ► nocować u siebie znajomych

stay over /steɪ 'əʊvə(r)/ zostać u kogoś na noc

stay up /steɪ 'ʌp/ nie iść spać do późna

steam boat /'stiːm bəʊt/ parowiec

step /step/ krok

step ► dance steps /step/ /'dɑːns steps/ krok ► kroki taneczne

stick /stɪk/ naklejać

sticker /'stɪkə(r)/ naklejka

still /stɪl/ wciąż

stomach /'stʌmək/ brzuch, żołądek

stop /stɒp/ zatrzymać, przestać

Stop it! /'stɒp ɪt/ Przestań!

storm /stɔːm/ burza

story /'stɒri/ historia

straight /streɪt/ od razu

Straight after lunch. /streɪt ɑːftə lʌnʧ/ Od razu po lunchu.

straight on /streɪt 'ɒn/ prosto

strange /streɪnʤ/ dziwny

strap /stræp/ pasek, wiązać

street /striːt/ ulica

strict /strɪkt/ surowy

strong /strɒŋ/ silny

studio /'stjuːdɪəʊ/ studio

study /'stʌdi/ studiować, uczyć się

style /staɪl/ styl

stylish /'staɪlɪʃ/ stylowy, elegancki
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subject /'sʌbʤɪkt/ przedmiot

suddenly /'sʌdnli/ nagle

sugar /'ʃʊgə(r)/ cukier

suitcase /'suːtkeɪs/ walizka

summer /'sʌmə(r)/ lato

sun /sʌn/ słońce

sunglasses /'sʌnglɑːsɪz/ okulary przeciwsłoneczne

sunny ► It’s sunny. /'sʌni/ /ɪts 'sʌni/ słonecznie ► Jest słonecznie.

sunscreen /'sʌnskriːn/ krem do opalania

supermarket /'suːpəmɑːkɪt/ supermarket

superstar /'suːpəstɑː(r)/ gwiazda, sławna osoba

supper /'sʌpə(r)/ kolacja

sure /ʃʊə(r)/ pewny

surf /sɜːf/ surfować

surfboard /'sɜːfbɔːd/ deska surfingowa

surprise /sə'praɪz/ niespodzianka, zaskoczyć

sweater (American English) /'swetə(r)/ sweter

sweatshirt /'swetʃɜːt/ bluza

sweets /swiːts/ cukierki

swimming /'swɪmɪŋ/ pływanie

swimsuit /'swɪmsuːt/ kostium kąpielowy

swing /swɪŋ/ huśtawka, huśtać się

switch off /swɪʧ 'ɒf/ wyłączać

T
take /teɪk/ brać, zabierać

take ► It takes an hour. /teɪk/ /ɪt teɪks ən 'aʊə(r)/ zabierać ► To zabiera godzinę.

talent show /'tælənt ʃəʊ/
typ programu telewizyjnego w którym uczestnicy 
ćwiczą i ukazują swój talent

talk /tɔːk/ rozmawiać

tall /tɔːl/ wysoki

tall ► How tall are you? /tɔːl/ /haʊ 'tɔːl ə juː/ wysoki ► Ile masz wzrostu?

tea /tiː/ herbata

team /tiːm/ drużyna

teenager /'tiːneɪʤə(r)/ nastolatek

teeth /tiːθ/ zęby

television /'teləvɪʒn/ telewizja

temple /'templ/ świątynia

tennis /'tenɪs/ tenis

tent /tent/ namiot

than /ðæn/ niż

Thanks. /θæŋks/ Dzięki.

that /ðæt/ tamto

That’s £1.99 please. /ðæts 'wʌn naɪntɪ naɪn pliːz/ To będzie razem Ł1.99.

That’s why... /'ðæts waɪ.../ To dlatego...

theatre /'θɪətə(r)/ teatr

theme park /'θiːm pɑːk/ park rozrywki

then /ðen/ później

thin /θɪn/ chudy, szczupły, cienki

thing /θɪŋ/ rzecz

think /θɪŋk/ myśleć

think of /'θɪŋk əv/ myśleć o, mieć opinię
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thirsty, be thirsty /'θɜːstɪ, biː 'θɜːsti/ spragniony, być spragnionym

this /ðɪs/ to

thought ◄ think /θɔːt, θɪŋk/ myślał ◄ myśleć

thousand /'θaʊzənd/ tysiąc

threw ◄ throw /θruː, θrəʊ/ rzucił ◄ rzucać

through ► through the streets /θruː/ /θruː ðə 'striːts/
przez ► przez ulice

throw /θrəʊ/ rzucać

thunder /'θʌndə(r)/ grzmot

ticket /'tɪkɪt/ bilet

tidy /'taɪdi/ porządkować, czysty, uporządkowany

tiger /'taɪgə(r)/ tygrys

tight /taɪt/ obcisły, ciasny

till /tɪl/ do, aż do, dopóki

time /taɪm/ czas

time ► have a good time /taɪm/ /hæv ə gʊd 'taɪm/ czas ► baw się dobrze

times /taɪmz/ czasy, razy

tired /'taɪəd/ zmęczony

tip /tɪp/ napiwek, końcówka

tobacco /tə'bækəʊ/ tytoń

toe /təʊ/ palec u stopy

together /tə'geðə(r)/ razem

tomato /tə'mɑːtəʊ/ pomidor

tomorrow /tə'mɒrəʊ/ jutro

tongue /tʌŋ/ język

tonight /tə'naɪt/ dziś wieczorem/w nocy

too /tuː/ też

took ◄ take /tʊk, teɪk/ wziął ◄ brać

tooth /tuːθ/ ząb

top /tɒp/ góra, szczyt

toss /tɒs/ podrzucać, odrzucać

touch /tʌʧ/ dotykać, dotyk

tour ► on tour /'tʊə(r)/ /ɒn 'tʊə(r)/ trasa ► w trasie

towards /tə'wɔːdz/ w kierunku

town ► go into town /taʊn/ /gəʊ ɪntə taʊn/ miasto ► iść na miasto

track /træk/ tor, ścieżka

track ► karting track /træk/ /'kɑːtɪŋ træk/ tor ► tor gokartowy

trail, treasure trail /treɪl/ /'treʒə treɪl/ trop, trop skarbu

train /treɪn/ trenować

trainers /'treɪnəz/ buty sportowe

travel /'trævl/ podróżować

trick /trɪk/ trik, podstęp

trip /trɪp/ wycieczka, podróż

trouble ► get into trouble /'trʌbl/ /get ɪntə 'trʌbl/ kłopoty ► wdawać się w kłopoty

true /truː/ prawdziwy

try /traɪ/ próbować

T-shirt /'tiː ʃɜːt/ koszulka

tummy /'tʌmi/ brzuch

tuna /'ʧuːnə/ tuńczyk

turkey /'tɜːki/ indyk

turn /tɜːn/ skręcać
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turn off /tɜːn 'ɒf/ wyłączać

turning /'tɜːnɪŋ/ zakręt

TV /tiː 'viː/ telewizja, telewizor

U
ugly /'ʌgli/ brzydki

Ugh! /ʌg/ Fuj!

UK /juː 'keɪ/ Zjednoczone Królestwo

umbrella /ʌm'brelə/ parasol

uncle /ʌnkl/ wujek

under /'ʌndə(r)/ pod

understand /ʌndə'stænd/ rozumieć

uniform /'juːnɪfɔːm/ mundur, mundurek

United States /juːnaɪtɪd 'steɪts/ Stany Zjednoczone

until /ən'tɪl/ do, aż do, dopóki

up /ʌp/ w górę

us /ʌs/ nas, nam, nami

use /juːz/ używać

usual /'juːʒʊəl/ zwykły, typowy

usually /'juːʒʊəli/ zazwyczaj

V
Valentine’s Day /'væləntaɪnz deɪ/ Walentynki

vegetables /'veʤtəblz/ warzywa

very /'veri/ bardzo

view /vɪuː/ widok

vinegar /'vɪnɪgə(r)/ ocet

visit /'vɪzɪt/ wizyta, odwiedzać

voice /vɔɪs/ głos

volcano /vɒl'keɪnəʊ/ wulkan

W
wait /weɪt/ czekać

wake up ► She wakes me up. /weɪk 'ʌp/ /ʃiː weɪks miː 'ʌp/ budzić się ► Ona mnie budzi.

Wales /weɪlz/ Walia

walk (n.) /wɔːk/ spacer

walk (v.) /wɔːk/ spacerować

wall /wɔːl/ ściana, mur

wallet /'wɔːlt/ portfel

want /wɒnt/ chcieć

warm ► It’s warm. /wɔːm/ /ɪts 'wɔːm/ ciepły, ciepło ► Jest ciepło.

washing-up ► do the washing-up /wɒʃɪŋ 'ʌp/ /duː ðə wɒʃɪŋ ʌp/ zmywanie ► zmywać

waste /weɪst/ marnować

watch (n.) /wɒʧ/ zegarek

watch (v.) /wɒʧ/ oglądać

Watch out! /wɒʧ 'aʊt/ Uważaj!

water /'wɔːtə(r)/ woda

water pistol /wɔːtə pɪstəl/ pistolet na wodę

water sports /'wɔːtə spɔːts/ sporty wodne

waterfall /'wɔːtəfɔːl/ wodospad

wavy /'weɪvi/ falowane

way ► a long way /weɪ/ /ə lɒŋ 'weɪ/ droga ► daleka droga

wear /weə(r)/ zakładać, nosić (ubrania)
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weather /'weðə(r)/ pogoda

weather ► the weather /'weðə(r)/ /ðə 'weðə(r)/ pogoda ► prognoza pogody

We’ll meet in the usual place. /wɪl miːt ɪn ðə juːʒʊəl 'pleɪs/ Spotkamy się tam gdzie zwykle.

week /wiːk/ tydzień

weekend /'wiːkend/ weekend

We got into a lot of trouble. /wiː gɒt ɪntʊ ə lɒt əv 'trʌbl/ Wdaliśmy się w spore kłopoty.

welcome /'welkəm/ witać

well /wel/ dobrze

Welsh /welʃ/ walijski, Walijczyk

went ◄ go /went, gəʊ/ poszedł ◄ iść, chodzić

west /west/ zachód

wetsuit /'wetsuːt/ kombinezon do nurkowania

what? /wɒt/ co?

When is ... on? /wen ɪz ... ɒn/ Kiedy wyświetlają ...?

where? /weə(r)/ gdzie?

which? /wɪʧ/ który?

whistle /'wɪsl/ gwizdać

white /waɪt/ biały

who? /huː/ kto?

whose? /huːz/ czyj?

Why don’t we ...? /waɪ dəʊnt wiː.../ Może byśmy...?

why? /waɪ/ dlaczego?

wife /waɪf/ żona

Will you be out for long? /wɪl juː biː aʊt fə 'lɒŋ/ Długo cię nie będzie?

win /wɪn/ wygrywać

wind /wɪnd/ wiatr

window /'wɪndəʊ/ okno

windy ► It’s windy. /'wɪndi/ /ɪts 'wɪndi/ wietrznie ► Jest wietrznie.

wing /wɪn/ skrzydło

winner /'wɪnə(r)/ zwycięzca

winter /'wɪntə(r)/ zima

wish /wɪʃ/ życzenie, życzyć

witch /wɪʧ/ wiedźma

with /wɪð/ z

woman /'wʊmən/ kobieta

work /wɜːk/ praca

world /wɜːld/ świat

World Cup /wɜːld 'kʌp/ Puchar Świata

worry ► Don’t worry. /wɒri/ /dəʊnt 'wɒri/ martwić się ► Nie martw się.

Would you like to ...? /wʊd juː 'laɪk tə.../ Czy chciałbyś...?

wrist /rɪst/ nadgarstek

wrong ► do something wrong /rɒŋ/ /duː sʌmθɪŋ rɒŋ/ źle, niewłaściwie ► zrobić coś złego

wrote ◄ write /rəʊt, raɪt/ napisał ◄ pisać

Y
year /jɪə(r)/ rok

Yes, hold on, I’ll get her for you. /jes, həʊld ɒn, aɪl get hə fɔː juː/ Tak, chwileczkę. Zawołam ją.

young /jʌŋ/ młody

Yuck! /jʌk/ Fuj!

Z
zoo /zuː/ zoo


